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ANEXO 3 – ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 
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ANEXO 3.1 – REVISÃO DE PEÇAS DESENHADAS DO EIA 
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1 BOLSA  

DESENHO3 - SÍNTESE DE ORDENAMENTO 

1 BOLSA 

DESENHO 4 – RAN E REN 

1 BOLSA 

DESENHO 5 – SINTESE DE OUTRAS CONDICIONANTES 

Contabilizar 9 folhas de desenhos 
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ANEXO 3.2 – EXTRATOS DAS PLANTAS DE ORDENAMENTO, CONDICIONANTES E 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL DOS CONCELHOS INTERCETADOS PELO PROJETO 
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INSERIR BOLSA PARA CD 
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ANEXO 3.3 – CATEGORIAS/CLASSES DE ESPAÇO DOS PDM ABRANGIDAS PELOS 

CORREDORES EM ESTUDO E RESPETIVAS REGRAS DEFINIDAS NOS REGULAMENTOS 
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MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA 

Troço / 
Alternativa 

Classes e Categorias de 
Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 1 
Alternativa A 

e B 

Espaço Rural: Espaço 
Agrícola 

Art.º 42.º - Definição – “Os espaços rurais são o conjunto formado pelos espaços agrícolas e pelos espaços florestais.  
Os espaços agrícolas são espaços onde o solo está a ser, ou pode economicamente vir a ser, objecto de utilização agrícola e agropecuária, neles se 
incluindo os terrenos integrados na RAN.  
Os espaços florestais são espaços onde o solo está a ser, ou pode economicamente vir a ser, mediante acções de reconversão ou recuperação, objecto 
de utilização florestal e silvo-pastoril.” 
 
Art.º 43.º - Interdições: 
“1 – Nos espaços rurais não incluídos na RAN ou na REN são interditos os loteamentos urbanos e as construções industriais, com excepção das do sector 
industrial compatível; naqueles que fizerem parte de uma ou de outra aplicam-se as interdições enunciadas nos artigos 10.º e 11.º deste 
Regulamento. 
2 – Consideram-se indústrias compatíveis, as ligadas à actividade agrícola e florestal e outras, nomeadamente as referidas no artigo 49.º”. 
 
Artigo 44.º - Construção 
“1 – Nos espaços rurais não incluídos na RAN ou na REN, poderão ser implantadas, para além das construções indispensáveis à actividade produtiva, 
construções de utilização residencial, industrial compatível ou turística, desde que se verifiquem as seguintes condições:  

a) (…) d) 
2 – Para além de construções que verifiquem as condições acima referidas, também é possível implantar em espaços rurais não incluídos na RAN ou na 
REN construções correspondentes a equipamentos e infra-estruturas não desejáveis ou dificilmente integráveis em espaço urbano, a saber: estações 
de tratamento de águas e esgotos, aterros sanitários, estações de tratamento de resíduos sólidos, subestações eléctricas, postos de transformação, 
instalações de telecomunicação, cemitérios, campos de jogos, postos de detecção e combate a incêndios e aeródromos; e também, em locais 
especificamente designados para o efeito pela Câmara Municipal, depósitos de entulho e parques de sucata. 
3 – As construções devem utilizar infra-estruturas públicas sempre que tal for viável, ou, se não for, sistemas autónomos a instalar pelos interessados 
com as características técnicas estabelecidas pela legislação vigente.” 
 

Admite a passagem de infraestruturas lineares, desde que não integradas em áreas de RAN ou REN. 

Espaço Rural: Espaço 
Agrícola (RAN) 

Espaço Rural: Espaço 
Florestal 

Espaço Natural 2 

Art.º 45.º - Definição 
“1 – (…) 
2 – São espaços naturais 2 a restante área do município subtraída dos espaços urbanos, urbanizáveis, rurais, industriais, canais e indústrias 
extractivas.” 
 
Art.º 46.º - Interdições – “Nos espaços naturais são interditos os loteamentos urbanos e as construções industriais, e, em geral, todas as intervenções 
causadoras de poluição do ambiente e de impacte sobre a paisagem.” 
 

O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto, embora se assuma que 
como não causa impactes sobre a paisagem, seja admissível a sua implantação. 

Espaços-Canais: 
Infraestruturas rodo e 
ferroviárias 

Art.º 48.º - Definição – “Os espaços-canais são os espaços ocupados por infra-estruturas rodoviárias ou por infra-estruturas ferroviárias, as únicas que 
no concelho têm efeito de barreira física em relação aos espaços marginantes.”  
 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será 
efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no caso das vias municipais. 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões 
Administrativas e Restrições de 

Utilidade Pública 
Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 1 
Alternativa A 

e B 

Zona de Servidão de Aeródromo a 
construir 

O Regulamento é omisso quanto a esta CSARUP. 

REN: 
Áreas co risco de erosão 
Leitos dos cursos de água e zonas 
ameaçadas pelas cheias 

Art.º 10.º – CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) 

RAN Art.º 11.º – CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela 
Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Leitos, margens e zonas 
adjacentes 

Art.º 7.º - Sujeito ao regime do DPH – Domínio Público Hídrico em vigor 
(Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007) 

Linhas Elétricas de Alta e Média 
Tensão 

Art.º 17.º – Condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do 
Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; Regulamento de Segurança 
de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro e Regulamento de Segurança de 
Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro) 

Infraestruturas Rodoviárias Art.º 19.º, 20.º, 21.ºe 22.º 
Infraestruturas Ferroviárias Art.º 23.º (Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro) 

Troço 1 
Alternativa B Marcos Geodésicos O Regulamento é omisso quanto a esta CSARUP. Segue-se o estipulado no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de março. 
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MUNICÍPIO DE TRANCOSO 

Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 1 e 2 
Alternativa A 

e B 

Espaços Não Urbanos 

Art.º 16.º - Classes: 
“Os espaços não urbanos compreendem as seguintes classes: 
a) Espaços agrícolas; 
b) Espaços florestais; 
c) Espaços de uso múltiplo; 
d) Espaços naturais; 
e) Espaços destinados à indústria extractiva.” 
 
Art.º 17.º - Regime de restrições e condicionamentos: 
“1 — Sem prejuízo das restrições e condicionantes constantes da lei ficam interditas nestes espaços as práticas de destruição do revestimento 
vegetal, do relevo natural e das camadas de solo arável, desde que não integradas em práticas de exploração ou destinadas a ocupações 
expressamente autorizadas para cada classe e categoria de espaço. 
2 — A instalação de depósitos de sucata, de ferro -velho, de resíduos sólidos, de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos e de veículos fica 
sujeita ao licenciamento municipal, sendo obrigatoriamente respeitados os seguintes condicionamentos: (…).” 
 
Art.º 20.º -A - Infra-estruturas de produção e transporte de energias renováveis 
“Nos espaços não urbanos é permitida a instalação de infra–estruturas de produção e transporte de energias renováveis, de acordo com a lei 
vigente.” 
 

De acordo com o n.º 1 do Art.º 17.º a implantação do gasoduto no terreno não é compatível com as restrições e condicionamentos dos 
Espaços Não Urbanos. 

Espaços Não Urbanos: Espaços 
Agrícolas de Produção 

Art.º 21.º - Categorias 
“Os espaços agrícolas dividem -se nas seguintes categorias: 
a) Espaços agrícolas de produção; 
b) Outros espaços de uso ou aptidão agrícola.” 
 
Art.º 22.º - Espaços agrícolas de produção 
“1 — Estes espaços são os que detêm maior potencial agrícola no concelho, englobando, nomeadamente, os solos integrados na Reserva Agrícola 
Nacional. 
2 — Aplica-se a estes espaços o regime de edificabilidade previsto na legislação aplicável que regulamenta utilizações na Reserva Agrícola 
Nacional.” 
 

De acordo com o n.º 1 do Art.º 17.º a implantação do gasoduto no terreno não é compatível com as restrições e condicionamentos dos 
Espaços Não Urbanos. Deverá entrar-se em consideração com a legislação específica relativa à RAN. 
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Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 1 e 2 
Alternativa A 

e B 

Espaços Não Urbanos: Espaços 
Agrícolas de Uso ou Aptidão 
Agrícola 

Art.º 23.º - Outros espaços de uso ou aptidão agrícola 
“1 — Estes espaços constituem espaços não integrados na Reserva Agrícola Nacional, mas cujas características pedológicas, de ocupação actual 
ou de localização os potenciam para possíveis usos agrícolas. 
2 — Nestes espaços a Câmara Municipal poderá autorizar edificações destinadas às seguintes finalidades: 
a) Habitação; 
b) Usos auxiliares de agricultura; 
c) Turismo rural; 
d) Turismo de habitação; 
e) Agro-turismo; 
f) Instalações agro-pecuárias; 
g) Outras edificações de reconhecido interesse público.” 

De acordo com o n.º1 do Art.º 17.º a implantação do gasoduto no terreno não é compatível com as restrições e condicionamentos dos 
Espaços Não Urbanos. 

Espaços Não Urbanos: Espaços 
Florestais de Produção 

Art.º 24.º - Espaços florestais: Categorias 
“1 — Os espaços florestais dividem -se nas seguintes categorias: 
a) Espaços florestais de produção; 
b) Espaços de uso silvo -pastoril; 
c) Espaços de protecção especial. 
2 — Nestes espaços pode ser apenas autorizada, salvo indicação em contrário na regulamentação de cada uma das categorias, a construção de 
edificações destinadas a equipamentos colectivos, a habitação para proprietárias ou titulares dos direitos de exploração, a trabalhadores 
permanentes, a turismo de habitação, a turismo rural e agro -turismo, a instalações agro -pecuárias, a apoio de explorações agrícolas e 
florestais e instalações de vigilância e combate a incêndios florestais.” 
 
Art.º 25.º - Espaços florestais de produção 
“1 — Estes espaços apresentam aptidão para utilizações intensivas em termos de produção e aproveitamento de produtos florestais. 
2 — É permitida a ocupação com espécies florestais resinosas ou folhosas, de preferência autóctones ou tradicionais na paisagem portuguesa.” 

De acordo com o n.º1 do Art.º 17.º a implantação do gasoduto no terreno não é compatível com as restrições e condicionamentos dos 
Espaços Não Urbanos. 

Espaços Não Urbanos: Espaços 
Florestais de Proteção Especial 

Art.º 27.º 
“1 — Estes espaços são destinados à preservação e regeneração natural do coberto florestal e à protecção de linhas de água, pressupondo uma 
baixa utilização humana. 
2 — Nestes espaços é absolutamente proibida a construção, com a excepção de instalações de vigilância e combate a incêndios florestais.” 

De acordo com o n.º1 do Art.º 17.º a implantação do gasoduto no terreno não é compatível com as restrições e condicionamentos dos 
Espaços Não Urbanos. 

Espaços Não Urbanos: Espaços 
Florestais de Uso Silvo-Pastoril 

Art.º 26.º 
“Estes espaços apresentam reduzida aptidão para utilizações intensivas em termos de produção, pelo que são destinados a actividades silvo -
pastoris.” 

De acordo com o n.º1 do Art.º 17.º a implantação do gasoduto no terreno não é compatível com as restrições e condicionamentos dos 
Espaços Não Urbanos. 
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Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 1 e 2 
Alternativa A 

e B 

Espaços Não Urbanos: Espaços de 
Uso Múltiplo 

Art.º 28.º 
“1 — Estes espaços agro -florestais são os que admitem o uso múltiplo, dentro dos usos agrícolas, pastoris e agro -florestais tradicionais, ou 
podem ser objecto de medidas de reconversão agrária. 
2 — O regime de edificabilidade é idêntico ao regime geral de edificabilidade dos espaços florestais.” 
 

De acordo com o n.º1 do Art.º 17.º a implantação do gasoduto no terreno não é compatível com as restrições e condicionamentos dos 
Espaços Não Urbanos. 

Espaços – Canais: Proteção a 
infraestruturas 

Art.º 50.º - Hierarquia da rede viária 
“1 — O Plano estabelece uma hierarquia para a rede rodoviária do concelho, representada graficamente na planta de ordenamento e que é 
constituída pelos seguintes níveis: primário, secundário e terciário. 
2 — A hierarquia estabelecida no Plano define a importância relativa das vias no que diz respeito às funções e níveis de serviço que asseguram 
ao concelho, independentemente da sua classificação, nos termos da legislação em vigor. 
3 — O regime de protecções de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor em função da respectiva categoria.” 
 
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será 

efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no caso das vias 
municipais. 

Troço 1 
Alternativa A 

Espaços Predominantemente 
Urbanos: Espaços Urbanos 

Art.º 40.º 
“Os espaços urbanos têm o estatuto de ocupação para fins urbanos, habitacionais, comerciais, de serviços, incluindo equipamentos públicos ou 
privados edificados ou não, por disporem de infra -estruturas urbanísticas, caracterizando -se por uma concentração de funções urbanas. 
Os espaços atrás referidos podem ainda ter outras utilizações ou ocupações desde que compatíveis com o uso dominante atrás estipulado, 
designadamente com a função habitacional.” 
 
Corresponde às localidades de Devesas (cerca do pk 14+030) e do Ameal (na envolvência do pk 17+000). Apesar de inseridas no corredor, 

as localidades de Devesas e do Ameal não são interferidas pelo traçado do gasoduto. 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões 
Administrativas e Restrições de 

Utilidade Pública 
Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 1 e 2 
Alternativa A 

e B 

Condicionantes Biofísicos: Domínio 
Público Hídrico 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), na 
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007) 

Infraestruturas: Linha de Muito 
Alta Tensão (220kV) 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-Lei 
n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de 
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 
29/2006, de 15 de fevereiro). 
 
Art.º 57.º - Rede de distribuição de energia elétrica 
“1 — Na implantação de construções terão de ser respeitados os afastamentos calculados de acordo com as disposições próprias previstas 
no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão. 
2 — É absolutamente proibida qualquer construção numa faixa de 50 m para cada lado da linha de alta tensão que une os postos de 
seccionamento 1 e 2 até à construção de uma nova linha entre estes dois postos e consequente entrada em vigor do regime de protecção 
definido na legislação em vigor.” 

Infraestruturas: Linha de Alta 
Tensão (60kV) 

Vias de Comunicação: Rede 
Nacional e Municipal 

Art.º 52.º - Infra -estruturas previstas 
“1 — Nas zonas adjacentes aos corredores definidos pelos estudos prévios da Junta Autónoma de Estradas, e representados na planta de 
ordenamento, para as novas vias da rede nacional a construir no concelho, designadamente o IP 2, a variante de Trancoso e a ligação do IP 
2 a Vila Franca das Naves, estabelece -se uma faixa provisória de construção absolutamente proibida, de 200 m para cada lado a partir do 
eixo, que se manterá em vigor até à aprovação do estudo prévio de cada via em questão. 
2 — Esta norma de protecção aplica -se aos corredores alternativos assinalados na planta de ordenamento para a implantação dos traçados 
das referidas novas vias e dará lugar, após a sua cessação, às protecções legais definidas para os novos traçados viários, caducando quanto 
aos corredores preteridos.” 

Troço 1 e 2 
Alternativa B 

Condicionantes Biofísicos: 
Pedreiras 

Condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março – define o regime jurídico do 
aproveitamento dos recursos geológicos; Decreto-Lei n.º 270/2001, de 06 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de 
outubro (define o regime geral do aproveitamento das massas minerais - Regulamento das Pedreiras). 
 
Art.º 31.º - Espaços destinados à indústria extrativa 
“1 — Estes espaços destinam -se à exploração dos recursos minerais do subsolo, de acordo com a legislação em vigor. 
2 — Os espaços destinados à indústria extractiva são constituídos pelas pedreiras e pelos jazigos de urânio. 
3 — Com o objectivo de garantir um eficaz controlo das condições ambientais, ficará sempre garantida a criação de faixas arbóreas de 
protecção com uma largura mínima de 10 m entre a área a explorar e as áreas construídas adjacentes. 
4 — Nestes espaços é absolutamente proibida a construção, com a excepção de instalações para actividades de apoio, designadamente 
habitação do pessoal de segurança.” 

Outras Condicionantes: Marcos 
Geodésicos 

O Regulamento é omisso quanto a esta CSARUP. Segue-se o estipulado no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de março. 
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MUNICÍPIO DE MEDA 

Troço / 
Alternativa 

Classes e categorias de 
Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 2 
Alternativa A 

e B 

Espaços Rurais: Espaço 
Agrícola 
 
Espaços Rurais: Espaço 
Agrícola (RAN) II 
 
Espaços Rurais: Espaço 
de Vegetação Natural 

Art.º 33.º - Definição 
“Os espaços rurais são o conjunto formado pelos espaços agrícolas e pelos espaços florestais e ainda por espaços de vegetação natural.  
Os espaços agrícolas, no caso de não estarem sujeitos ao regime da RAN, designam-se por espaços agrícolas I; no caso de integrarem áreas da RAN, 
designam-se por espaços agrícolas II, estando neste caso, abrangidos pelo disposto no artigo 12.º do presente Regulamento. 
Os espaços florestais são espaços, com ou sem vegetação natural de interesse ecológico, paisagístico ou económico e onde o solo está a ser, ou 
pode vir a ser, objecto de utilização predominantemente florestal e silvo-pastoril. 
Os espaços de vegetação natural são espaços sem aptidão para serem objeto de qualquer utilização com significado económico, normalmente 
ocupados por matos e incultos.” 
 
Art.º 34.º - Interdições 
“Nos espaços rurais não pertencentes à REN ou à RAN são interditos os loteamentos urbanos e as construções industriais, com excepção das do 
sector industrial compatível; naqueles que fizerem parte de uma ou de outra aplicam-se as interdições invocadas nos artigos 11.º e 12.º deste 
Regulamento”. 
 
Art.º 35.º - Construção 
“1 – Nos espaços rurais não incluídos na RAN ou na REN poderão ser implantadas, para além das construções indispensáveis à actividade produtiva, 
construções de utilização residencial, agro-industrial ou comercial e ainda edificações destinadas às seguintes actividades: usos auxiliares da 
agricultura, apoio de explorações agrícolas e florestais empreendimentos turísticos, instalações de vigilância e combate a incêndios florestais e 
equipamentos públicos ou privados de reconhecido interesse municipal, desde que se verifiquem as seguintes condições:  
(…).” 
 

Admite a implantação de equipamentos públicos ou privados, desde que de reconhecido interesse municipal e que não estejam integrados 
em áreas de RAN ou REN. 

Região Demarcada do 
Douro 

Omisso no Regulamento do PDM. Condicionado ao estipulado na legislação em vigor na matéria. 

Espaços-Canais: IP2 
(Proposta) 

Art.º 38.º - Definição 
“Os espaços-canais são espaços ocupados por corredores activados por infra-estruturas, tendo efeito de barreira física dos espaços que os 
marginam. Destinam-se à construção das infra-estruturas urbanas de interesse geral, bem como as de hierarquia superior, neles se contendo ainda 
as respectivas faixas de protecção.” 
 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será 
efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no caso das vias municipais. 

Espaços-Canais: Estradas 
Municipais e Caminhos 
Municipais 
Espaços-Canais: Estradas 
Nacionais 
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Troço / 
Alternativa 

Classes e categorias de 
Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 3 
Alternativa A 

e B  

Espaços Rurais: Espaço 
Agrícola I 
 
Espaços Rurais: Espaço 
Agrícola (RAN) II 
 
Espaços Rurais: Espaço 
de Vegetação Natural 
 
Espaços Rurais: Espaço 
Florestal 

Art.º 33.º - Definição 
“Os espaços rurais são o conjunto formado pelos espaços agrícolas e pelos espaços florestais e ainda por espaços de vegetação natural.  
Os espaços agrícolas, no caso de não estarem sujeitos ao regime da RAN, designam-se por espaços agrícolas I; no caso de integrarem áreas da RAN, 
designam-se por espaços agrícolas II, estando neste caso, abrangidos pelo disposto no artigo 12.º do presente Regulamento. 
Os espaços florestais são espaços, com ou sem vegetação natural de interesse ecológico, paisagístico ou económico e onde o solo está a ser, ou 
pode vir a ser, objecto de utilização predominantemente florestal e silvo-pastoril. 
Os espaços de vegetação natural são espaços sem aptidão para serem objeto de qualquer utilização com significado económico, normalmente 
ocupados por matos e incultos.” 
 
Art.º 34.º - Interdições 
“Nos espaços rurais não pertencentes à REN ou à RAN são interditos os loteamentos urbanos e as construções industriais, com excepção das do 
sector industrial compatível; naqueles que fizerem parte de uma ou de outra aplicam-se as interdições invocadas nos artigos 11.º e 12.º deste 
Regulamento”. 
 
Art.º 35.º - Construção 
“1 – Nos espaços rurais não incluídos na RAN ou na REN poderão ser implantadas, para além das construções indispensáveis à actividade produtiva, 
construções de utilização residencial, agro-industrial ou comercial e ainda edificações destinadas às seguintes actividades: usos auxiliares da 
agricultura, apoio de explorações agrícolas e florestais empreendimentos turísticos, instalações de vigilância e combate a incêndios florestais e 
equipamentos públicos ou privados de reconhecido interesse municipal, desde que se verifiquem as seguintes condições:  
a) (…) 
2 – (…) 
5 – (…).” 

Admite a implantação de equipamentos públicos ou privados, desde que de reconhecido interesse municipal e que não estejam integrados 
em áreas de RAN ou REN. 

Espaços-Canais: IP2 
(Proposta) 

Art.º 38.º - Definição 
“Os espaços-canais são espaços ocupados por corredores activados por infra-estruturas, tendo efeito de barreira física dos espaços que os 
marginam. Destinam-se à construção das infra-estruturas urbanas de interesse geral, bem como as de hierarquia superior, neles se contendo ainda 
as respectivas faixas de protecção.” 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será 
efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no caso das vias municipais. 

Espaços-Canais: Estradas 
Municipais e Caminhos 
Municipais 
Espaços-Canais: Estradas 
Nacionais 

Troço 3 
Alternativa B 

Solo Urbano: Espaços 
Urbanos 

Art.º 24.º - Definição 
“Os espaços urbanos são espaços caracterizados por uma grande concentrações de edificações e elevado nível de infra-estruturação e onde o solo 
disponível se destina predominantemente a construção.” 
 
Art.º 25.º - Interdições 
“Nos espaços urbanos é interdito: 

a) O desenvolvimento de actividades que sejam susceptíveis de pôr em perigo a segurança e a saúde públicas; 
b) A localização de parques de sucata, de depósitos de entulho de qualquer tipo, de lixeiras, de nitreiras, de instalações agro-pecuárias, 

bem como de depósitos de explosivos e de produtos inflamáveis por grosso.” 
Não se prevê qualquer interferência associada à passagem do traçado do gasoduto. 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões 
Administrativas e Restrições de 

Utilidade Pública 
Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 2 e 3 
Alternativa A 

e B 

Domínio Público Hídrico (30 m, 
10 m, 5 m) 

Art.º 7.º 
Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), na 
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007) 

Reserva Agrícola Nacional 
Art.º 12.º  
CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela Portaria n.º 
162/2011, de 18 de abril) 

Reserva Ecológica Nacional 
Art.º 11.º  
CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) 

Proteção às Estradas Municipais 

Art.º 20.º - Infraestruturas Rodoviárias – Rede Rodoviária Municipal Principal 
“1 – A rede rodoviária nacional é constituída, no concelho de Meda, pela EN 324 (entre a vila de Meda e a fronteira com o concelho de 
Penedono), EN 331 e EN 331-1, até ao momento em que sejam desclassificadas, e pelas EM 600, EM 600 – 1 e EM 601. 
2 – As estradas integrantes da rede rodoviária municipal principal terão uma faixa de rodagem com a largura desejável de 6 m, não se 
incluindo nesta largura qualquer espaço destinado a estacionamento. 
3 – A implantação de edificações é interdita nas zonas de visibilidade e numa faixa de terreno com a largura de 10 m para cada lado do 
eixo da estrada e nunca a menos de 5 m da zona da estrada, excepto no interior dos perímetros urbanos, atentos os alinhamentos 
existentes ou planeados (em plano de urbanização ou plano de pormenor). 
4 - O estabelecimento de um acesso a uma estrada da rede rodoviária municipal distribuidora a partir das propriedades confinantes só é 
possível, fora dos espaços urbanos, se o acesso for construído por forma a garantir uma visibilidade de 50 m para ambos os lados.” 
 
Art.º 21.º - Infraestruturas Rodoviárias – Rede Rodoviária Municipal Secundária 
“1 – A rede rodoviária municipal secundária do concelho de Meda é constituída por todas as outras infra-estruturas rodoviárias 
localizadas no concelho. 
2 – As estradas integrantes da rodoviária municipal secundária terão uma faixa de rodagem com a largura desejável de 5 m (e o mínimo 
de 4 m), não se incluindo nesta largura qualquer espaço destinado a estacionamento. 
3 - A implantação de edificações é interdita nas zonas de visibilidade e, em geral, numa faixa de terreno com a largura de 5 m para cada 
lado do eixo da estrada, excepto no interior dos perímetros urbanos, atentos os alinhamentos existentes ou planeados (em plano de 
urbanização ou plano de pormenor).” 

Proteção as estradas nacionais de 
1ª, 2ª e 3ª (15 m, 12 m, 10 m) 

Art.º 19.º - Infraestruturas Rodoviárias – Rede Rodoviária Nacional 
“1 – A rede rodoviária nacional é constituída, no concelho de Meda, pela EN102-IP2 (quando for implantado) e pela EN324 (entre a vila de 
Meda e o cruzamento com a EN 102-IP2), e ainda pelas actuais EN 324 (entre a vila de Meda e a fronteira com o concelho de Penedono), 
EN 331 e EN 331-1, até ao momento em que sejam desclassificadas. 
2 – A implantação de edificações em terrenos marginantes das estradas que compõem esta rede é interdita, nas condições expressas nos 
Decretos-Leis n.ºs 13/71, de 23 de janeiro, e 13/94, de 15 de Janeiro. 
3 – O estabelecimento de um acesso a uma estrada da rede rodoviária nacional a partir das propriedades marginais é interdito, salvo se 
devidamente licenciado pela Junta Autónoma de Estradas.” 
 
Sujeito ao Plano Rodoviário Nacional (PRN), revisto e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, alterado pela Lei n.º 98/99, 
de 26 de julho, pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98 e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto 

Proteção ao IP2 (200 m) 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões 
Administrativas e Restrições de 

Utilidade Pública 
Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 2 e 3 
Alternativa A 

e B 
Linhas aéreas de média tensão 

Art.º 18.º 
Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-Lei 
n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de 
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 
29/2006, de 15 de fevereiro). 

Troço 3 
Alternativa A 

Áreas percorridas por Incêndios 

Art.º 14.º 
Condicionado à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 08 de agosto, pelo Decreto-
Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março). O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (com Declaração de Retificação n.º 20/2009, de 13 de março) 

Proteção a linhas de alta e média 
tensão (corredor de 15 m) 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-Lei 
n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de 
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 
29/2006, de 15 de fevereiro). 

Postos de Transformação da EDP 
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MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA 

Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 3 
Alternativa 

A e B 

Solo Rural: Espaços Agrícolas ou 
Florestais – Espaços Agrícolas 

Art.º 34.º - Definição e Usos Dominantes 
“1 Em função da sua aptidão os espaços agrícolas e florestais estão divididos nas seguintes subcategorias: 
a) Espaços agrícolas: áreas de vocação principal para as atividades agrícolas, integrando, entre outros, os solos de RAN; 
b) Espaços florestais de conservação: áreas de aptidão florestal onde se incluem povoamentos de espécies florestais autóctones com o 
intuito de promover a sua regeneração natural e incrementar o mosaico paisagístico e as vertentes dos cursos de água, com função de 
proteção; 
c) Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal: áreas que correspondem a sistemas agrosilvopastoris e/ou onde se privilegia a função 
de recreio, enquadramento e estética da paisagem, tal como definida no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro; 
2 Os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de quaisquer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, 
salvo as enquadradas nas exceções estabelecidas na lei geral e as previstas no presente Regulamento, consideradas compatíveis com o 
uso dominante. 
3 Nos espaços florestais devem ser consideradas as normas constantes no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF-
DOURO), nomeadamente no que diz respeito às funções, subfunções, objetivos específicos e modelos de silvicultura preconizados para 
as sub-regiões homogéneas Douro e Douro Superior, devendo ser privilegiada a plantação das espécies consideradas prioritárias (Anexo 
VII).” 
 
Art.º 35.º - Usos Compatíveis com o Dominante 
“1 Consideram-se compatíveis com o uso dominante as instalações, obras, usos e atividades seguintes: 
a) Instalações de apoio às atividades agrícola, pecuária e florestal; 
b) Edificações habitacionais; 
c) Equipamentos que visem usos de interesse público e infraestruturas; 
d) Empreendimentos turísticos, de recreio e lazer; 
e) Instalações especiais, nos termos do artigo 5º; 
f) Edificação associada à prevenção e combate a incêndios florestais. 
2 As construções, usos ou atividades compatíveis só serão autorizadas nas condições definidas nos artigos seguintes deste capítulo, sem 
prejuízo do estabelecido no artigo 11º e no artigo 21º do presente Regulamento, referentes a medidas de defesa da floresta contra 
incêndios e à estrutura ecológica em solo rural, e ainda: 
a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e funcional, e do património cultural; 
b) Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais protegidas, nomeadamente o 
sobreiro, azinheira e azevinho; 
c) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas necessárias, podendo constituir motivo de 
inviabilização da construção a impossibilidade ou a inconveniência da execução de soluções individuais para as infraestruturas.” 
 
Art.º 39.º - Equipamentos e infraestruturas de interesse público 
“Admite-se a construção de equipamentos que visem usos de interesse público, conforme definido no artigo 5º e nas condições 
estabelecidas no número 2 do artigo 35º, e se verifiquem cumulativamente: 
a) Cumpram o disposto no artigo 11º; 
b) Altura da fachada máxima inferior a 9 metros; 
c) Índice de ocupação do solo (Io) não deve ser superior a 0,3.”  

Solo Rural: Espaços Agrícolas ou 
Florestais – Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 
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Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 3 
Alternativa 

A e B 

 

Art.º 40.º - Instalações Especiais 
“As instalações especiais permitidas a título excecional só serão autorizadas desde que não ponham em causa valores arqueológicos, 
ambientais ou sistemas ecológicos fundamentais, para além do cumprimento escrupuloso do estabelecido na lei geral e específica, 
aplicável a cada situação.” 
 
É considerado uso compatível com o dominante, de acordo com a alínea c) do Art.º 35.º, os Equipamentos que visem usos de 
interesse público e infraestruturas. Deverá ter-se em conta o estabelecido no n.º 2 do Art.º 35.º e no Art.º 39.º. 

Estrutura Ecológica Municipal: Estrutura 
Ecológica em Espaço Rural 

Art.º 20.º - Identificação 
“1 A estrutura ecológica municipal, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação Acústica e Estrutura Ecológica Municipal), 
engloba as áreas que desempenham um papel determinante na proteção e valorização ambiental e na garantia da salvaguarda dos 
ecossistemas e da intensificação dos processos biofísicos, compreendendo as seguintes componentes: 
a) Cursos de água e respetivas margens; 
b) Áreas afetas à RAN; 
c) Áreas afetas à REN; 
d) Corredor ecológico do PROF do Douro; 
e) Áreas afetas à Rede Natura 2000; 
f) Espaços florestais de conservação; 
g) Espaços verdes urbanos que têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e proteção dos aglomerados urbanos bem 
como da continuidade dos sistemas biofísicos no seu interior. 
2 A estrutura ecológica municipal subdivide-se em estrutura ecológica em solo rural e estrutura ecológica em solo urbano, consoante 
esteja localizada, respetivamente, em solo rural ou em solo urbano, estando a última totalmente integrada na categoria de solo 
Espaços Verdes.” 
 
Art.º 21.º - Regime 
“1 Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural, aplica-se o regime das categorias de espaço a que a estrutura ecológica 
se sobrepõe, sem prejuízo do estabelecido no número seguinte. 
2 Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural, é interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a 
qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de 
qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor.” 

 
Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de espaço abrangidas. 
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Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 3 
Alternativa 

A e B 
Espaços-Canais de Rede Rodoviária 

Art.º 28.º - Hierarquia viária 
“1 A rede rodoviária é constituída pela rede nacional e rede municipal, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação e 
Qualificação do Solo). 
2 A rede rodoviária nacional integra: 
a) A rede nacional fundamental, nomeadamente o IP2. 
b) A rede nacional complementar, nomeadamente a EN222 e a EN332; 
c) A rede desclassificada sob jurisdição da EP, constituída por troços da EN102, EN222 e EN332. 
3 A rede municipal integra: 
a) Estradas Municipais; 
b) Caminhos Municipais;” 
 
Art.º 29.º Regime 
“1 Às vias da rede rodoviária nacional, bem como às estradas desclassificadas ainda sobre jurisdição das Estradas de Portugal, aplica-se 
o estipulado na legislação geral e específica em vigor em relação às zonas de proteção non-aedificandi e acessos marginais. 
2 Às vias da rede municipal aplica-se o estipulado no Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais. 
3 Qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na rede rodoviária nacional, estradas regionais e lanços desclassificados sob 
jurisdição da EP, deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as 
disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes 
para o efeito.” 
 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do 
cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias 

no caso das vias municipais. 
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Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 3 
Alternativa 

B 

Património Cultural: Património 
Classificado e em Vias de Classificação – 
Zona de Proteção Especial do Vale do Côa 

Art.º 23.º - Regime 
“1 Os bens que integram o património cultural do Concelho de Vila Nova de Foz Côa são todos os bens imóveis que possuam interesse 
cultural relevante e sejam testemunhos com valor de civilização, constituídos por: 
a) Monumentos, Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias de Classificação; 
b) Bens Imóveis não Classificados; 
c) Sítios Inventariados. 
2 Os Monumentos, Conjuntos e Sítios classificados e em vias de classificação sujeitos a regime legal de proteção estão identificados no 
Anexo III do presente Regulamento estando a sua localização e os respetivos perímetros de salvaguarda assinalados na Planta de 
Condicionantes (Servidões e Restrições de Utilidade Pública). 
3 Os bens imóveis não classificados correspondem a edificações que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico, etnográfico ou 
ambiental, deverão ser alvo de medidas de proteção e promoção, estando identificados no Anexo IV do presente Regulamento, estando 
a sua localização assinalada na Planta de Património. 
a) Sempre que a tipologia arquitetónica o permita, admitem -se obras de alteração e ampliação, desde que devidamente justificadas e 
que não desvirtuem as características arquitetónicas e volumétricas do existente. 
b) A demolição total ou parcial destes imóveis é sujeita a parecer prévio dos serviços competentes e só é permitida por razões que 
ponham em causa a segurança de pessoas e bens, de salubridade e higiene e, ainda, nos casos em que a mesma tenha como objetivo a 
qualificação arquitetónica ou urbanística 
4 Para os bens imóveis e respetivas áreas de proteção, as obras de construção e de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os 
recuos, afastamentos e as alturas dos edifícios e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos 
edifícios, fica sujeita à aprovação da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer da tutela, no caso dos Monumentos, Conjuntos e 
Sítios classificados e em vias de classificação. 
5 Os sítios arqueológicos inventariados dispõem das seguintes áreas de proteção: 
c) Perímetro circular com um raio de 75 metros, a partir do ponto central de cada sítio identificado na Planta de Ordenamento e na 
Planta do Património; 
d) Nas áreas de proteção aplicam-se as disposições legais em vigor para o património arqueológico. 
6 Nos locais identificados como sítios arqueológicos inventariados, listados no anexo V do presente Regulamento e identificados na 
Planta de Património, e na sua respetiva área de proteção, deve manter-se o uso atual do solo, no caso de existir necessidade de 
quaisquer trabalhos ou obras, que impliquem revolvimento ou movimento de terras, estes ficam sujeitos a parecer prévio de parecer 
dos organismos de tutela da área da cultura, podendo ser objeto de intervenção arqueológico, nos moldes por estes definidos. 
7 Todas as intervenções que impliquem revolvimentos de solos em igrejas e capelas, construídas até finais do século XIX, ficam 
condicionadas à análise emissão de parecer prévio dos organismos de tutela da área de cultura, podendo ser objecto de intervenção 
arqueológica, nos moldes por estes definidos.” 
 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela. 
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Solo Rural: Espaços Agrícolas ou 
Florestais – Espaços Agrícolas 

Art.º 34.º - Definição e Usos Dominantes 
“1 Em função da sua aptidão os espaços agrícolas e florestais estão divididos nas seguintes subcategorias: 
a) Espaços agrícolas: áreas de vocação principal para as atividades agrícolas, integrando, entre outros, os solos de RAN; 
b) Espaços florestais de conservação: áreas de aptidão florestal onde se incluem povoamentos de espécies florestais autóctones com o 
intuito de promover a sua regeneração natural e incrementar o mosaico paisagístico e as vertentes dos cursos de água, com função de 
proteção; 
c) Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal: áreas que correspondem a sistemas agrosilvopastoris e/ou onde se privilegia a função 
de recreio, enquadramento e estética da paisagem, tal como definida no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro; 
2 Os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de quaisquer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, 
salvo as enquadradas nas exceções estabelecidas na lei geral e as previstas no presente Regulamento, consideradas compatíveis com o 
uso dominante. 
3 Nos espaços florestais devem ser consideradas as normas constantes no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF-
DOURO), nomeadamente no que diz respeito às funções, subfunções, objetivos específicos e modelos de silvicultura preconizados para 
as sub-regiões homogéneas Douro e Douro Superior, devendo ser privilegiada a plantação das espécies consideradas prioritárias (Anexo 
VII).” 
 
Art.º 35.º - Usos Compatíveis com o Dominante 
“1 Consideram-se compatíveis com o uso dominante as instalações, obras, usos e atividades seguintes: 
a) Instalações de apoio às atividades agrícola, pecuária e florestal; 
b) Edificações habitacionais; 
c) Equipamentos que visem usos de interesse público e infraestruturas; 
d) Empreendimentos turísticos, de recreio e lazer; 
e) Instalações especiais, nos termos do artigo 5º; 
f) Edificação associada à prevenção e combate a incêndios florestais. 
2 As construções, usos ou atividades compatíveis só serão autorizadas nas condições definidas nos artigos seguintes deste capítulo, sem 
prejuízo do estabelecido no artigo 11º e no artigo 21º do presente Regulamento, referentes a medidas de defesa da floresta contra 
incêndios e à estrutura ecológica em solo rural, e ainda: 
a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e funcional, e do património cultural; 
b) Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais protegidas, nomeadamente o 
sobreiro, azinheira e azevinho; 
c) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas necessárias, podendo constituir motivo de 
inviabilização da construção a impossibilidade ou a inconveniência da execução de soluções individuais para as infraestruturas.” 
 
Art.º 39.º - Equipamentos e infraestruturas de interesse público 
“Admite-se a construção de equipamentos que visem usos de interesse público, conforme definido no artigo 5º e nas condições 
estabelecidas no número 2 do artigo 35º, e se verifiquem cumulativamente: 
a) Cumpram o disposto no artigo 11º; 
b) Altura da fachada máxima inferior a 9 metros; 
c) Índice de ocupação do solo (Io) não deve ser superior a 0,3.” 
 
Art.º 40.º - Instalações Especiais 

Solo Rural: Espaços Agrícolas ou 
Florestais – Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 
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“As instalações especiais permitidas a título excecional só serão autorizadas desde que não ponham em causa valores arqueológicos, 
ambientais ou sistemas ecológicos fundamentais, para além do cumprimento escrupuloso do estabelecido na lei geral e específica, 
aplicável a cada situação.” 

 
É considerado uso compatível com o dominante, de acordo com a alínea c) do Art.º 35.º, os Equipamentos que visem usos de 
interesse público e infraestruturas. Deverá ter-se em conta o estabelecido no n.º 2 do Art.º 35.º e no Art.º 39.º. 

Estrutura Ecológica Municipal: Estrutura 
Ecológica em Espaço Rural 

Art.º 20.º - Identificação 
“1 A estrutura ecológica municipal, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação Acústica e Estrutura Ecológica Municipal), 
engloba as áreas que desempenham um papel determinante na proteção e valorização ambiental e na garantia da salvaguarda dos 
ecossistemas e da intensificação dos processos biofísicos, compreendendo as seguintes componentes: 
a) Cursos de água e respetivas margens; 
b) Áreas afetas à RAN; 
c) Áreas afetas à REN; 
d) Corredor ecológico do PROF do Douro; 
e) Áreas afetas à Rede Natura 2000; 
f) Espaços florestais de conservação; 
g) Espaços verdes urbanos que têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e proteção dos aglomerados urbanos bem 
como da continuidade dos sistemas biofísicos no seu interior. 
2 A estrutura ecológica municipal subdivide-se em estrutura ecológica em solo rural e estrutura ecológica em solo urbano, consoante 
esteja localizada, respetivamente, em solo rural ou em solo urbano, estando a última totalmente integrada na categoria de solo 
Espaços Verdes.” 
 
Art.º 21.º - Regime 
“1 Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural, aplica-se o regime das categorias de espaço a que a estrutura ecológica 
se sobrepõe, sem prejuízo do estabelecido no número seguinte. 
2 Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural, é interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a 
qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de 
qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor.” 
 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de espaço abrangidas. 

Recursos Geológicos: Área Potencial 

Art.º 46.º - Caracterização e regime 
“1 — Os espaços de recursos geológicos, sem prejuízo de legislação específica em vigor, nomeadamente em termos de condicionantes e 
restrições de utilidade pública, são destinados à atividade de exploração de recursos geológicos, coincidentes às áreas de exploração 
consolidada, delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo). 
2 — As atividades de exploração e de prospeção e pesquisa de recursos geológicos poderão ainda ocorrer no interior das poligonais 
delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), designadas como áreas potenciais, sendo o seu uso atual 
mantido até ao início das referidas atividades.” 
 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação específica em vigor. 
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Património Cultural: Bens Imóveis não 
Classificados: Bens Não Classificados 
(BNC n.º) 

Art.º 23.º - Regime 
“1 Os bens que integram o património cultural do Concelho de Vila Nova de Foz Côa são todos os bens imóveis que possuam interesse 
cultural relevante e sejam testemunhos com valor de civilização, constituídos por: 
a) Monumentos, Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias de Classificação; 
b) Bens Imóveis não Classificados; 
c) Sítios Inventariados. 
2 Os Monumentos, Conjuntos e Sítios classificados e em vias de classificação sujeitos a regime legal de proteção estão identificados no 
Anexo III do presente Regulamento estando a sua localização e os respetivos perímetros de salvaguarda assinalados na Planta de 
Condicionantes (Servidões e Restrições de Utilidade Pública). 
3 Os bens imóveis não classificados correspondem a edificações que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico, etnográfico ou 
ambiental, deverão ser alvo de medidas de proteção e promoção, estando identificados no Anexo IV do presente Regulamento, estando 
a sua localização assinalada na Planta de Património. 
a) Sempre que a tipologia arquitetónica o permita, admitem -se obras de alteração e ampliação, desde que devidamente justificadas e 
que não desvirtuem as características arquitetónicas e volumétricas do existente. 
b) A demolição total ou parcial destes imóveis é sujeita a parecer prévio dos serviços competentes e só é permitida por razões que 
ponham em causa a segurança de pessoas e bens, de salubridade e higiene e, ainda, nos casos em que a mesma tenha como objetivo a 
qualificação arquitetónica ou urbanística 
4 Para os bens imóveis e respetivas áreas de proteção, as obras de construção e de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os 
recuos, afastamentos e as alturas dos edifícios e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos 
edifícios, fica sujeita à aprovação da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer da tutela, no caso dos Monumentos, Conjuntos e 
Sítios classificados e em vias de classificação. 
5 Os sítios arqueológicos inventariados dispõem das seguintes áreas de proteção: 
c) Perímetro circular com um raio de 75 metros, a partir do ponto central de cada sítio identificado na Planta de Ordenamento e na 
Planta do Património; 
d) Nas áreas de proteção aplicam-se as disposições legais em vigor para o património arqueológico. 
6 Nos locais identificados como sítios arqueológicos inventariados, listados no anexo V do presente Regulamento e identificados na 
Planta de Património, e na sua respetiva área de proteção, deve manter-se o uso atual do solo, no caso de existir necessidade de 
quaisquer trabalhos ou obras, que impliquem revolvimento ou movimento de terras, estes ficam sujeitos a parecer prévio de parecer 
dos organismos de tutela da área da cultura, podendo ser objeto de intervenção arqueológico, nos moldes por estes definidos. 
7 Todas as intervenções que impliquem revolvimentos de solos em igrejas e capelas, construídas até finais do século XIX, ficam 
condicionadas à análise emissão de parecer prévio dos organismos de tutela da área de cultura, podendo ser objecto de intervenção 
arqueológica, nos moldes por estes definidos.” 

Património Cultural (DRC): Sítios 
Arqueológicos (P n.º) 

Património Cultural: Monumentos, 
Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias 
de Classificação – Zona Especial de 
Proteção 
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Património Cultural: Património 
Classificado e em Vias de Classificação – 
Limite da Área do Alto Douro Vinhateiro 

Art.º 24.º - Regime 
“1 Nas áreas geográficas classificadas como solo rural no interior do perímetro do ADV, são por norma interditos os seguintes atos: 
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 
b) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa 
ribeirinha; 
c) Atividade industrial extrativa e instalação de indústrias poluentes ou de novas explorações de inertes; 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente o depósito de resíduos sólidos, sucatas, 
de inertes e de materiais de qualquer natureza, ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado, de acordo com as 
normas legais em vigor. 
2 Na área geográfica referida no artigo anterior, a autorização ou o licenciamento para a prática dos atos abaixo enumerados deverá 
ser precedido de parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como património mundial: 
a) Construção de novas edificações ou reconstrução/reconversão de edificações existentes; 
b) Localização de novas unidades industriais ou ampliação de unidades existentes; 
c) Construção e ampliação de vias de comunicação; 
d) Atravessamento de linhas aéreas de condução de energia ou telecomunicações e instalação de centros produtores de energia; 
e) Instalação de estaleiros; 
f) Instalação de sinalética publicitária, que deverá reduzir-se ao mínimo indispensável para promoção de produtos, locais ou atividades 
da região; 
g) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável quando não integrado 
em práticas agrícolas devidamente licenciadas; 
h) Limpeza das linhas de água, incluindo as galerias ripícolas; 
i) Concessão de zonas de caça; 
j) Arranque da vinha, bem como a plantação/replantação de vinhas, olivais e amendoais; 
k) Destruição de muros pré e pós-filoxera; 
l) Intervenções no património cultural. 
3 Na área geográfica e administrativa do PIOTADV, a admissão de comunicação prévia ou o licenciamento para a prática dos atos 
enumerados no número anterior deverá ser precedida do parecer vinculativo do organismo responsável pela tutela do património 
classificado. 
4 A utilização do solo rural da área abrangida pelo PIOTADV para plantação ou replantação de vinha deve ser apreciada tendo em conta 
as dimensões da parcela e da exploração vitícola, o declive, os sistemas de armação do terreno existentes, os solos e a existência, ou 
proximidade, de valores patrimoniais. 
5 A utilização do solo referida no número anterior deverá respeitar os seguintes parâmetros e condicionamentos: 
a) A plantação de vinha em parcelas com área superior a 5 hectares ou com declive superior a 20%, obriga à apresentação de um 
estudo de sistema de drenagem de acordo com a armação do terreno; 
b) A plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha superior a 10 hectares, no mesmo sistema de armação do 
terreno, obriga à instalação de bordaduras nas estradas de acesso e/ou de trabalho; 
c) Para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, no mesmo sistema de armação do terreno, superior a 
15 hectares, quando estiverem em causa sistemas de drenagem tradicionais ou outros valores patrimoniais, deve ser requerida a 
elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração; 
d) A plantação de vinha em encostas com declive superior a 50% é interdita, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços 
naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros, ou, ainda, por mortórios, que terá de ser 
efetuada em micropatamares, mantendo os muros de suporte, ou ainda quando a utilização anterior da parcela seja olival, amendoal 
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ou outras culturas, caso em que poderá ser efetuada em patamares estreitos ou micropatamares; 
e) A plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40% e 50% poderá ser efetuada em patamares estreitos ou 
micropatamares, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha 
ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de ser efetuada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo 
os muros de suporte; 
f) A plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40% não tem restrições, salvo quando a parcela de destino, incluída nos 
espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de 
ser plantada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de suporte; 
g) A plantação de vinha “ao alto” só poderá ser efetuada em encostas ou parcelas com declive inferior a 40%.” 
 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela. 

Troço 4 
Alternativa 

A e B 
Espaços-Canais de Rede Rodoviária 

Art.º 28.º - Hierarquia viária 
“1 A rede rodoviária é constituída pela rede nacional e rede municipal, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação e 
Qualificação do Solo). 
2 A rede rodoviária nacional integra: 
a) A rede nacional fundamental, nomeadamente o IP2. 
b) A rede nacional complementar, nomeadamente a EN222 e a EN332; 
c) A rede desclassificada sob jurisdição da EP, constituída por troços da EN102, EN222 e EN332. 
3 A rede municipal integra: 
a) Estradas Municipais; 
b) Caminhos Municipais;” 
 
Art.º 29.º - Regime 
“1 Às vias da rede rodoviária nacional, bem como às estradas desclassificadas ainda sobre jurisdição das Estradas de Portugal, aplica-se 
o estipulado na legislação geral e específica em vigor em relação às zonas de proteção non-aedificandi e acessos marginais. 
2 Às vias da rede municipal aplica-se o estipulado no Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais. 
3 Qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na rede rodoviária nacional, estradas regionais e lanços desclassificados sob 
jurisdição da EP, deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as 
disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes 
para o efeito.” 

 
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do 

cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias 
no caso das vias municipais. 
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Alternativa 

B 

Solo Rural: Espaços destinados a 
Equipamentos 

Art.º 45.º - Caracterização e Regime 
“1 Os espaços destinados a equipamentos, identificados na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), 
correspondem a sítios ou locais, não incluídos em perímetros urbanos, abrangendo, equipamentos desportivos ou de lazer e cemitérios, 
abrangendo ainda o canil municipal e o cais do Pocinho. 
2 Nestes espaços admitem-se as obras inerentes à sua manutenção e construções necessárias de apoio ao seu uso e à utilização coletiva 
das áreas livres, podendo ainda ser complementadas com instalações aligeiradas de apoio. 
3 As construções a que se refere o ponto anterior deverão cumprir as seguintes disposições: 
a) A altura da fachada máxima dos edifícios é de 6 metros; 
b) O índice máximo de utilização do solo (Iu) seja de 0,02, relativamente à área do prédio. 
4 É ainda admitida a ampliação dos equipamentos desportivos e de lazer e cemitérios existentes desde que não afetem negativamente 
a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, de salubridade e funcional. Caso existam edifícios de apoio, estes poderão ser 
ampliados desde que o índice de utilização do solo (Iu) resultante da operação não exceda os 0,02 relativamente à área do prédio, não 
podendo a altura da fachada ser superior a 6 metros.” 

 
Não é expetável que haja incompatibilização de uso. Acresce que, na atualidade, esta zona se encontra em estado natural, sem 
quaisquer tipos de infraestruturação, pelo que os impactes, embora de índole negativa, serão pouco significativos e de reduzida 

magnitude, restringindo-se ao período de duração das obras. 
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Troço 5 
Alternativa 

A = B 

Solo Rural: Espaços Agrícolas ou 
Florestais – Espaços Agrícolas 

Art.º 34.º - Definição e Usos Dominantes 
“1 Em função da sua aptidão os espaços agrícolas e florestais estão divididos nas seguintes subcategorias: 
a) Espaços agrícolas: áreas de vocação principal para as atividades agrícolas, integrando, entre outros, os solos de RAN; 
b) Espaços florestais de conservação: áreas de aptidão florestal onde se incluem povoamentos de espécies florestais autóctones com o 
intuito de promover a sua regeneração natural e incrementar o mosaico paisagístico e as vertentes dos cursos de água, com função de 
proteção; 
c) Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal: áreas que correspondem a sistemas agrosilvopastoris e/ou onde se privilegia a função 
de recreio, enquadramento e estética da paisagem, tal como definida no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro; 
2 Os solos integrados nestes espaços não podem ser objeto de quaisquer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, 
salvo as enquadradas nas exceções estabelecidas na lei geral e as previstas no presente Regulamento, consideradas compatíveis com o 
uso dominante. 
3 Nos espaços florestais devem ser consideradas as normas constantes no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF-
DOURO), nomeadamente no que diz respeito às funções, subfunções, objetivos específicos e modelos de silvicultura preconizados para 
as sub-regiões homogéneas Douro e Douro Superior, devendo ser privilegiada a plantação das espécies consideradas prioritárias (Anexo 
VII).” 
 
Art.º 35.º - Usos Compatíveis com o Dominante 
“1 Consideram-se compatíveis com o uso dominante as instalações, obras, usos e atividades seguintes: 
a) Instalações de apoio às atividades agrícola, pecuária e florestal; 
b) Edificações habitacionais; 
c) Equipamentos que visem usos de interesse público e infraestruturas; 
d) Empreendimentos turísticos, de recreio e lazer; 
e) Instalações especiais, nos termos do artigo 5º; 
f) Edificação associada à prevenção e combate a incêndios florestais. 
2 As construções, usos ou atividades compatíveis só serão autorizadas nas condições definidas nos artigos seguintes deste capítulo, sem 
prejuízo do estabelecido no artigo 11º e no artigo 21º do presente Regulamento, referentes a medidas de defesa da floresta contra 
incêndios e à estrutura ecológica em solo rural, e ainda: 
a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e funcional, e do património cultural; 
b) Desde que cumprido o disposto na legislação específica relacionada com as espécies florestais protegidas, nomeadamente o 
sobreiro, azinheira e azevinho; 
c) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de todas as infraestruturas necessárias, podendo constituir motivo de 
inviabilização da construção a impossibilidade ou a inconveniência da execução de soluções individuais para as infraestruturas.” 
 
Art.º 39.º - Equipamentos e infraestruturas de interesse público 
“Admite-se a construção de equipamentos que visem usos de interesse público, conforme definido no artigo 5º e nas condições 
estabelecidas no número 2 do artigo 35º, e se verifiquem cumulativamente: 
a) Cumpram o disposto no artigo 11º; 
b) Altura da fachada máxima inferior a 9 metros; 
c) Índice de ocupação do solo (Io) não deve ser superior a 0,3.” 

Solo Rural: Espaços Agrícolas ou 
Florestais – Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 
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Art.º 40.º - Instalações Especiais 
“As instalações especiais permitidas a título excecional só serão autorizadas desde que não ponham em causa valores arqueológicos, 
ambientais ou sistemas ecológicos fundamentais, para além do cumprimento escrupuloso do estabelecido na lei geral e específica, 
aplicável a cada situação.” 
 
É considerado uso compatível com o dominante, de acordo com a alínea c) do Art.º 35.º, os Equipamentos que visem usos de 
interesse público e infraestruturas. Deverá ter-se em conta o estabelecido no n.º 2 do Art.º 35.º e no Art.º 39.º. 

Solo Rural: Espaços Naturais 

Art.º 41.º - Definição 
“Os espaços naturais correspondem aos espaços onde se privilegia a proteção dos recursos naturais, formando no seu conjunto o 
património natural mais sensível dos pontos de vista ecológico, paisagístico e ambiental e que requer maiores restrições de uso, para 
defesa e conservação das suas características e potencialidades.” 
 
Art.º 42.º - Caracterização 
“Nos espaços naturais, identificados Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), pretende-se fundamentalmente 
acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na paisagem e nos ecossistemas, integrando as áreas de ambiente natural definidas 
pelas áreas integradas na Lista Nacional de Sítios (diretiva habitats), que não colidam com áreas classificadas como espaços agrícolas 
decorrentes da Reserva Agrícola Nacional, e manchas florestais de espécies autóctones presentes no território.” 
 
Art.º 43.º - Regime 
“De acordo com as orientações de gestão definidas pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 ou no Plano de Ordenamento Florestal do 
Douro, aos espaços naturais aplica-se o seguinte regime: 
1 São interditos os seguintes atos: 
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 
b) Instalação de povoamentos florestais que não os indicados pelo Plano de Ordenamento Florestal do Douro para a sub-região 
homogénea respetiva, devendo ser privilegiada a plantação das espécies consideradas prioritárias; 
c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, 
de inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as 
normas em vigor; 
e) Ampliação de edifícios, exceto os que se integrem nas condições definidas no número 3 do Artigo 37º do presente Regulamento e 
com exceção de empreendimentos turísticos, de acordo com o estabelecido no número 2 do Artigo 38º; 
f) Construção de novas edificações, com exceção de instalações de apoio à atividade agrícola e às destinadas à criação e abrigo de 
animais nos termos do estabelecido no Artigo 36º e com exceção de empreendimentos turísticos de acordo com o estabelecido no 
Artigo 38º, desde que haja parecer favorável do ICNF; 
g) Construção de unidades industriais.” 

 
A compatibilização do gasoduto é assumida, desde que não sejam postos em causa os atos constantes do n.º 1 do Art.º 43.º. 
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Estrutura Ecológica Municipal: Estrutura 
Ecológica em Espaço Rural 

Art.º 20.º - Identificação 
“1 A estrutura ecológica municipal, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação Acústica e Estrutura Ecológica Municipal), 
engloba as áreas que desempenham um papel determinante na proteção e valorização ambiental e na garantia da salvaguarda dos 
ecossistemas e da intensificação dos processos biofísicos, compreendendo as seguintes componentes: 
a) Cursos de água e respetivas margens; 
b) Áreas afetas à RAN; 
c) Áreas afetas à REN; 
d) Corredor ecológico do PROF do Douro; 
e) Áreas afetas à Rede Natura 2000; 
f) Espaços florestais de conservação; 
g) Espaços verdes urbanos que têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e proteção dos aglomerados urbanos bem 
como da continuidade dos sistemas biofísicos no seu interior. 
2 A estrutura ecológica municipal subdivide-se em estrutura ecológica em solo rural e estrutura ecológica em solo urbano, consoante 
esteja localizada, respetivamente, em solo rural ou em solo urbano, estando a última totalmente integrada na categoria de solo 
Espaços Verdes.” 
 
Art.º 21.º - Regime 
“1 Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural, aplica-se o regime das categorias de espaço a que a estrutura ecológica 
se sobrepõe, sem prejuízo do estabelecido no número seguinte. 
2 Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural, é interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a 
qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de 
qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor.” 

 
Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de espaço abrangidas. 

Solo Rural: Espaços Culturais 

Art.º 44.º - Caracterização e Regime 
“1 Os espaços culturais, identificados na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), correspondem a sítios ou 
locais, não incluídos em perímetros urbanos, normalmente de uso público, abrangendo elementos edificados de valor patrimonial, 
onde ocorrem atividades de carácter religioso ou cultural. 
2 Nestes espaços admitem-se as obras inerentes à sua manutenção, construções necessárias de apoio ao seu uso e á utilização coletiva 
das áreas livres desde que não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, de salubridade e funcional.” 

 
Embora posicionada interiormente aos corredores, esta mancha é, porém, evitada pelo traçado previsto, não pondo em causa o 

valor patrimonial dos elementos edificados presentes. 
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Património Cultural: Património 
Classificado e em Vias de Classificação – 
Limite da Área do Alto Douro Vinhateiro 

Art.º 24.º - Regime 
“1 Nas áreas geográficas classificadas como solo rural no interior do perímetro do ADV, são por norma interditos os seguintes atos: 
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 
b) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa 
ribeirinha; 
c) Atividade industrial extrativa e instalação de indústrias poluentes ou de novas explorações de inertes; 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente o depósito de resíduos sólidos, sucatas, 
de inertes e de materiais de qualquer natureza, ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado, de acordo com as 
normas legais em vigor. 
2 Na área geográfica referida no artigo anterior, a autorização ou o licenciamento para a prática dos atos abaixo enumerados deverá 
ser precedido de parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como património mundial: 
a) Construção de novas edificações ou reconstrução/reconversão de edificações existentes; 
b) Localização de novas unidades industriais ou ampliação de unidades existentes; 
c) Construção e ampliação de vias de comunicação; 
d) Atravessamento de linhas aéreas de condução de energia ou telecomunicações e instalação de centros produtores de energia; 
e) Instalação de estaleiros; 
f) Instalação de sinalética publicitária, que deverá reduzir-se ao mínimo indispensável para promoção de produtos, locais ou atividades 
da região; 
g) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável quando não integrado 
em práticas agrícolas devidamente licenciadas; 
h) Limpeza das linhas de água, incluindo as galerias ripícolas; 
i) Concessão de zonas de caça; 
j) Arranque da vinha, bem como a plantação/replantação de vinhas, olivais e amendoais; 
k) Destruição de muros pré e pós-filoxera; 
l) Intervenções no património cultural. 
3 Na área geográfica e administrativa do PIOTADV, a admissão de comunicação prévia ou o licenciamento para a prática dos atos 
enumerados no número anterior deverá ser precedida do parecer vinculativo do organismo responsável pela tutela do património 
classificado. 
4 A utilização do solo rural da área abrangida pelo PIOTADV para plantação ou replantação de vinha deve ser apreciada tendo em conta 
as dimensões da parcela e da exploração vitícola, o declive, os sistemas de armação do terreno existentes, os solos e a existência, ou 
proximidade, de valores patrimoniais. 
5 A utilização do solo referida no número anterior deverá respeitar os seguintes parâmetros e condicionamentos: 
a) A plantação de vinha em parcelas com área superior a 5 hectares ou com declive superior a 20%, obriga à apresentação de um 
estudo de sistema de drenagem de acordo com a armação do terreno; 
b) A plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha superior a 10 hectares, no mesmo sistema de armação do 
terreno, obriga à instalação de bordaduras nas estradas de acesso e/ou de trabalho; 
c) Para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, no mesmo sistema de armação do terreno, superior a 
15 hectares, quando estiverem em causa sistemas de drenagem tradicionais ou outros valores patrimoniais, deve ser requerida a 
elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração; 
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d) A plantação de vinha em encostas com declive superior a 50% é interdita, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços 
naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros, ou, ainda, por mortórios, que terá de ser 
efetuada em micropatamares, mantendo os muros de suporte, ou ainda quando a utilização anterior da parcela seja olival, amendoal 
ou outras culturas, caso em que poderá ser efetuada em patamares estreitos ou micropatamares; 
e) A plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40% e 50% poderá ser efetuada em patamares estreitos ou 
micropatamares, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha 
ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de ser efetuada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo 
os muros de suporte; 
f) A plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40% não tem restrições, salvo quando a parcela de destino, incluída nos 
espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de 
ser plantada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de suporte; 
g) A plantação de vinha “ao alto” só poderá ser efetuada em encostas ou parcelas com declive inferior a 40%.” 

 
Aplicam-se os condicionamentos e interdições constantes na legislação específica em vigor. 

Património Cultural: Sítios inventariados 
Fundação Côa Parque – Sítios (FC n.º) 

Art.º 23.º - Regime 
“1 Os bens que integram o património cultural do Concelho de Vila Nova de Foz Côa são todos os bens imóveis que possuam interesse 
cultural relevante e sejam testemunhos com valor de civilização, constituídos por: 
a) Monumentos, Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias de Classificação; 
b) Bens Imóveis não Classificados; 
c) Sítios Inventariados. 
2 Os Monumentos, Conjuntos e Sítios classificados e em vias de classificação sujeitos a regime legal de proteção estão identificados no 
Anexo III do presente Regulamento estando a sua localização e os respetivos perímetros de salvaguarda assinalados na Planta de 
Condicionantes (Servidões e Restrições de Utilidade Pública). 
3 Os bens imóveis não classificados correspondem a edificações que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico, etnográfico ou 
ambiental, deverão ser alvo de medidas de proteção e promoção, estando identificados no Anexo IV do presente Regulamento, estando 
a sua localização assinalada na Planta de Património. 
a) Sempre que a tipologia arquitetónica o permita, admitem -se obras de alteração e ampliação, desde que devidamente justificadas e 
que não desvirtuem as características arquitetónicas e volumétricas do existente. 
b) A demolição total ou parcial destes imóveis é sujeita a parecer prévio dos serviços competentes e só é permitida por razões que 
ponham em causa a segurança de pessoas e bens, de salubridade e higiene e, ainda, nos casos em que a mesma tenha como objetivo a 
qualificação arquitetónica ou urbanística 
4 Para os bens imóveis e respetivas áreas de proteção, as obras de construção e de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os 
recuos, afastamentos e as alturas dos edifícios e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos 
edifícios, fica sujeita à aprovação da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer da tutela, no caso dos Monumentos, Conjuntos e 
Sítios classificados e em vias de classificação. 
5 Os sítios arqueológicos inventariados dispõem das seguintes áreas de proteção: 
c) Perímetro circular com um raio de 75 metros, a partir do ponto central de cada sítio identificado na Planta de Ordenamento e na 
Planta do Património; 
d) Nas áreas de proteção aplicam-se as disposições legais em vigor para o património arqueológico. 

 

Património Cultural (DRC): Sítios 
Arqueológicos (P n.º) 
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6 Nos locais identificados como sítios arqueológicos inventariados, listados no anexo V do presente Regulamento e identificados na 
Planta de Património, e na sua respetiva área de proteção, deve manter-se o uso atual do solo, no caso de existir necessidade de 
quaisquer trabalhos ou obras, que impliquem revolvimento ou movimento de terras, estes ficam sujeitos a parecer prévio de parecer 
dos organismos de tutela da área da cultura, podendo ser objeto de intervenção arqueológico, nos moldes por estes definidos. 
7 Todas as intervenções que impliquem revolvimentos de solos em igrejas e capelas, construídas até finais do século XIX, ficam 
condicionadas à análise emissão de parecer prévio dos organismos de tutela da área de cultura, podendo ser objecto de intervenção 
arqueológica, nos moldes por estes definidos.” 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela. 

Recursos Geológicos: Área Potencial 

Art.º 46.º - Caracterização e regime 
“1 — Os espaços de recursos geológicos, sem prejuízo de legislação específica em vigor, nomeadamente em termos de condicionantes e 
restrições de utilidade pública, são destinados à atividade de exploração de recursos geológicos, coincidentes às áreas de exploração 
consolidada, 
delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo). 
2 — As atividades de exploração e de prospeção e pesquisa de recursos geológicos poderão ainda ocorrer no interior das poligonais 
delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), designadas como áreas potenciais, sendo o seu uso atual 
mantido até ao início das referidas atividades.” 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação específica em vigor. 

Via Navegável do Douro 

Art.º 32.º - Caracterização e Regime 
“A via navegável do Douro, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), é constituída pelo troço do 
canal navegável do rio Douro que margina o território municipal e as suas estruturas de acostagem, ao qual se aplica o estipulado na 
legislação geral e específica em vigor em matéria de utilização do plano de água.” 

Espaços-Canais de Rede Rodoviária 

Art.º 28.º - Hierarquia viária 
“1 A rede rodoviária é constituída pela rede nacional e rede municipal, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação e 
Qualificação do Solo). 
2 A rede rodoviária nacional integra: 
a) A rede nacional fundamental, nomeadamente o IP2. 
b) A rede nacional complementar, nomeadamente a EN222 e a EN332; 
c) A rede desclassificada sob jurisdição da EP, constituída por troços da EN102, EN222 e EN332. 
3 A rede municipal integra: 
a) Estradas Municipais; 
b) Caminhos Municipais;” 

Art.º 29.º - Regime 
“1 Às vias da rede rodoviária nacional, bem como às estradas desclassificadas ainda sobre jurisdição das Estradas de Portugal, aplica-se 
o estipulado na legislação geral e específica em vigor em relação às zonas de proteção non-aedificandi e acessos marginais. 
2 Às vias da rede municipal aplica-se o estipulado no Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais. 
3 Qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na rede rodoviária nacional, estradas regionais e lanços desclassificados sob 
jurisdição da EP, deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as 
disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes 
para o efeito.” 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do 
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Espaços-Canais de Rede Ferroviária 

Art.º 30.º - Caracterização e Regime 
“A rede ferroviária, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), é constituída pelo troço da linha do 
Douro que cruza o território municipal, ao qual se aplica o estipulado na legislação geral e específica em vigor em matéria de zona de 
proteção non-aedificandi.” 
 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do 
cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal. 

 

Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 3 
Alternativa A 

e B 

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 
Pública 

Art.º 6.º - Identificação e Regime 
“1 No território do município de Vila Nova de Foz Côa incidem as seguintes servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública, assinaladas, quando a escala o permite, na Planta de Condicionantes (Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública): 
a) Recursos Hídricos: 
i) Domínio Hídrico 
a. Leito e margem dos cursos de água com largura de 10m (águas não navegáveis, nem flutuáveis) 
b. Leito e margem das albufeiras com largura de 30m (águas navegáveis ou flutuáveis); 
c. Leito e margem das albufeiras com largura de 50m (águas navegáveis ou flutuáveis sob a jurisdição das autoridades 
marítimas ou portuárias; 
d. Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias; 
ii) Albufeiras de águas públicas; 
a. Albufeiras de águas públicas classificadas 
b. Zona reservada da zona terrestre de proteção das albufeiras (Faixa com largura de 100m). 
c. Zona terrestre de proteção das albufeiras (Faixa com largura de 500m). 
b) Recursos Geológicos: 
i) Concessões Mineiras; 
ii) Licenças de pedreiras; 
iii) Áreas em recuperação (Almendra e Freixo de Numão); 
iv) Contratos de prospeção e pesquisa; 
c) Recursos Agrícolas e Florestais: 
i) Reserva Agrícola Nacional (RAN); 
ii) Espécies arbóreas protegidas (sobreiro, azinheira e azevinho); 
iii) Áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos; 
iv) Áreas de perigosidade de incêndio das classes Alta e Muito Alta; 
d) Recursos Ecológicos: 
i) Reserva Ecológica Nacional (REN); 
ii) Rede Natura 2000; 



   

 Página 48 de 175    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

e) Infraestruturas: 
i) Rede Viária; 
ii) Rede ferroviária; 
iii) Rede Elétrica Nacional; 
iv) Rede Geodésica Nacional; 
v) Via Navegável do Douro 
f) Património: 
i) Monumentos, Conjuntos e Sítios; 
2 A ocupação, o uso e a transformação do solo, nas áreas abrangidas pelas servidões e restrições referidas no número 
anterior, obedecem ao disposto na legislação aplicável cumulativamente com as disposições do Plano que com elas 
sejam compatíveis. 
3 Os povoamentos florestais percorridos por incêndios e as áreas de alta e muito alta perigosidade de incêndio são 
identificados, na Planta de Condicionantes, devendo a Câmara Municipal proceder à sua atualização em concordância 
com as alterações da informação de base produzida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 
com a colaboração da Câmara Municipal, sendo a edificabilidade nestas áreas condicionada ao estabelecido na lei e no 
presente regulamento. 
a) A identificação das áreas florestais percorridas por incêndio constante da Planta de Condicionantes deve ser objeto 
de atualização anual, a concretizar pela Câmara Municipal, de acordo com a delimitação cartográfica elaborada e 
divulgada pelo ICNF, com a colaboração da Câmara Municipal. 
b) A identificação das áreas com perigosidade de incêndio das classes alta e muito alta constante da Planta de 
Condicionantes, delimitadas com base na cartografia de risco de incêndio florestal do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios para efeito da aplicação das restrições previstas na legislação relativa ao sistema de defesa 
da floresta contra incêndios, deve acompanhar a dinâmica de atualização ou revisão do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI).” 

Troço 3 
Alternativa A 

e B 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Domínio Hídrico - 
leitos e margens dos cursos de água com largura de 10 
metros 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 
16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007; e no Decreto-Lei n.º 107/2009, 
de 15 de maio) Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Domínio Hídrico – 

Leitos que integram a REN 

Recursos Agrícolas e Florestais: Áreas Percorridas por 
Incêndios 

Condicionado à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 08 de 
agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março). O 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (com Declaração de 
Retificação n.º 20/2009, de 13 de março) 

Recursos Naturais: Recursos Ecológicos: Reserva 
Ecológica Nacional – Áreas de Áreas de REN 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) 

Infraestruturas: Abastecimento de água - Adutoras 

Condicionado ao abrigo da legislação em vigor na matéria: as infraestruturas de abastecimento de água possuem uma 
servidão de 10 m, imposta após publicação do Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944. As normas técnicas a 
que devem obedecer a conceção, o dimensionamento, a construção e a exploração dos sistemas de abastecimento de 
água, bem como as respetivas normas de higiene e segurança constam do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de 
agosto (artigos 1.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de agosto) 

Troço 3 Infraestruturas: Rede Elétrica Nacional – Linhas de Alta Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 
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Alternativa B Tensão 51.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 
fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro). 

Infraestruturas: Rede Geodésica Nacional – Vértices 
Geodésicos 

Condicionado ao abrigo da legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de março) 

Património Classificado e em Vias de Classificação - – 
Zona de Proteção Especial do Vale do Côa 

Art.º 23.º - Regime 
“1 Os bens que integram o património cultural do Concelho de Vila Nova de Foz Côa são todos os bens imóveis que 
possuam interesse cultural relevante e sejam testemunhos com valor de civilização, constituídos por: 
a) Monumentos, Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias de Classificação; 
b) Bens Imóveis não Classificados; 
c) Sítios Inventariados. 
2 Os Monumentos, Conjuntos e Sítios classificados e em vias de classificação sujeitos a regime legal de proteção estão 
identificados no Anexo III do presente Regulamento estando a sua localização e os respetivos perímetros de salvaguarda 
assinalados na Planta de Condicionantes (Servidões e Restrições de Utilidade Pública). 
3 Os bens imóveis não classificados correspondem a edificações que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico, 
etnográfico ou ambiental, deverão ser alvo de medidas de proteção e promoção, estando identificados no Anexo IV do 
presente Regulamento, estando a sua localização assinalada na Planta de Património. 
a) Sempre que a tipologia arquitetónica o permita, admitem -se obras de alteração e ampliação, desde que 
devidamente justificadas e que não desvirtuem as características arquitetónicas e volumétricas do existente. 
b) A demolição total ou parcial destes imóveis é sujeita a parecer prévio dos serviços competentes e só é permitida por 
razões que ponham em causa a segurança de pessoas e bens, de salubridade e higiene e, ainda, nos casos em que a 
mesma tenha como objetivo a qualificação arquitetónica ou urbanística 
4 Para os bens imóveis e respetivas áreas de proteção, as obras de construção e de quaisquer trabalhos que alterem a 
topografia, os recuos, afastamentos e as alturas dos edifícios e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o 
revestimento exterior dos edifícios, fica sujeita à aprovação da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer da tutela, 
no caso dos Monumentos, Conjuntos e Sítios classificados e em vias de classificação. 
5 Os sítios arqueológicos inventariados dispõem das seguintes áreas de proteção: 
c) Perímetro circular com um raio de 75 metros, a partir do ponto central de cada sítio identificado na Planta de 
Ordenamento e na Planta do Património; 
d) Nas áreas de proteção aplicam-se as disposições legais em vigor para o património arqueológico. 
6 Nos locais identificados como sítios arqueológicos inventariados, listados no anexo V do presente Regulamento e 
identificados na Planta de Património, e na sua respetiva área de proteção, deve manter-se o uso atual do solo, no caso 
de existir necessidade de quaisquer trabalhos ou obras, que impliquem revolvimento ou movimento de terras, estes 
ficam sujeitos a parecer prévio de parecer dos organismos de tutela da área da cultura, podendo ser objeto de 
intervenção arqueológico, nos moldes por estes definidos. 
7 Todas as intervenções que impliquem revolvimentos de solos em igrejas e capelas, construídas até finais do século 
XIX, ficam condicionadas à análise emissão de parecer prévio dos organismos de tutela da área de cultura, podendo ser 
objecto de intervenção arqueológica, nos moldes por estes definidos.” 
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Troço 4 
Alternativa A 

e B 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Domínio Hídrico - 
leitos e margens dos cursos de água com largura de 10 
metros 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 
16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007; e no Decreto-Lei n.º 107/2009, 
de 15 de maio) Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Domínio Hídrico – 

Leitos que integram a REN 
Recursos Naturais: Recursos Ecológicos: Reserva 
Ecológica Nacional – Áreas de Áreas de REN 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) 

Infraestruturas: Abastecimento de água - Adutoras 

Condicionado ao abrigo da legislação em vigor na matéria: as infraestruturas de abastecimento de água possuem uma 
servidão de 10 m, imposta após publicação do Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944. As normas técnicas a 
que devem obedecer a conceção, o dimensionamento, a construção e a exploração dos sistemas de abastecimento de 
água, bem como as respetivas normas de higiene e segurança constam do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de 
agosto (artigos 1.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de agosto) 

Infraestruturas: Rede Elétrica Nacional – Linhas de Alta 
Tensão 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 
51.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 
fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro). 

Infraestruturas: Rede Viária: Rede Municipal – Estradas e 
Caminhos Municipais 

Art.º 28.º - Hierarquia viária 
“1 A rede rodoviária é constituída pela rede nacional e rede municipal, identificada na Planta de Ordenamento 
(Classificação e Qualificação do Solo). 
2 A rede rodoviária nacional integra: 
a) A rede nacional fundamental, nomeadamente o IP2. 
b) A rede nacional complementar, nomeadamente a EN222 e a EN332; 
c) A rede desclassificada sob jurisdição da EP, constituída por troços da EN102, EN222 e EN332. 
3 A rede municipal integra: 
a) Estradas Municipais; 
b) Caminhos Municipais;” 

Art.º 29.º - Regime 
“1 Às vias da rede rodoviária nacional, bem como às estradas desclassificadas ainda sobre jurisdição das Estradas de 
Portugal, aplica-se o estipulado na legislação geral e específica em vigor em relação às zonas de proteção non-
aedificandi e acessos marginais. 
2 Às vias da rede municipal aplica-se o estipulado no Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais. 
3 Qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na rede rodoviária nacional, estradas regionais e lanços 
desclassificados sob jurisdição da EP, deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os 
respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a 
parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito.” 

Infraestruturas: Rede Viária: Rede Rodoviária Nacional – 
Rede Nacional Fundamental e Complementar 

Recursos Agrícolas e Florestais: Áreas Percorridas por 
Incêndios 

Condicionado à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 08 de 
agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março). O 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (com Declaração de 
Retificação n.º 20/2009, de 13 de março) 
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Troço 4 
Alternativa A 

e B 

Recursos Agrícolas e Florestais: Reserva Agrícola 
Nacional – Solos integrados na RAN 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado 
pela Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Geológicos: Área em Recuperação – Almendra e 
Freixo de Numão 

Art.º 46.º - Caracterização e regime 
“1 — Os espaços de recursos geológicos, sem prejuízo de legislação específica em vigor, nomeadamente em termos de 
condicionantes e restrições de utilidade pública, são destinados à atividade de exploração de recursos geológicos, 
coincidentes às áreas de exploração consolidada, 
delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo). 
2 — As atividades de exploração e de prospeção e pesquisa de recursos geológicos poderão ainda ocorrer no interior das 
poligonais delimitadas na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), designadas como áreas 
potenciais, sendo o seu uso atual mantido até ao início das referidas atividades.” 

Património Classificado e em Vias de Classificação: 
Monumentos, Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias 
de Classificação – Zona Especial de Proteção 

Art.º 23.º - Regime 
“1 Os bens que integram o património cultural do Concelho de Vila Nova de Foz Côa são todos os bens imóveis que 
possuam interesse cultural relevante e sejam testemunhos com valor de civilização, constituídos por: 
a) Monumentos, Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias de Classificação; 
b) Bens Imóveis não Classificados; 
c) Sítios Inventariados. 
2 Os Monumentos, Conjuntos e Sítios classificados e em vias de classificação sujeitos a regime legal de proteção estão 
identificados no Anexo III do presente Regulamento estando a sua localização e os respetivos perímetros de salvaguarda 
assinalados na Planta de Condicionantes (Servidões e Restrições de Utilidade Pública). 
3 Os bens imóveis não classificados correspondem a edificações que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico, 
etnográfico ou ambiental, deverão ser alvo de medidas de proteção e promoção, estando identificados no Anexo IV do 
presente Regulamento, estando a sua localização assinalada na Planta de Património. 
a) Sempre que a tipologia arquitetónica o permita, admitem -se obras de alteração e ampliação, desde que 
devidamente justificadas e que não desvirtuem as características arquitetónicas e volumétricas do existente. 
b) A demolição total ou parcial destes imóveis é sujeita a parecer prévio dos serviços competentes e só é permitida por 
razões que ponham em causa a segurança de pessoas e bens, de salubridade e higiene e, ainda, nos casos em que a 
mesma tenha como objetivo a qualificação arquitetónica ou urbanística 
4 Para os bens imóveis e respetivas áreas de proteção, as obras de construção e de quaisquer trabalhos que alterem a 
topografia, os recuos, afastamentos e as alturas dos edifícios e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o 
revestimento exterior dos edifícios, fica sujeita à aprovação da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer da tutela, 
no caso dos Monumentos, Conjuntos e Sítios classificados e em vias de classificação. 
5 Os sítios arqueológicos inventariados dispõem das seguintes áreas de proteção: 
c) Perímetro circular com um raio de 75 metros, a partir do ponto central de cada sítio identificado na Planta de 
Ordenamento e na Planta do Património; 
d) Nas áreas de proteção aplicam-se as disposições legais em vigor para o património arqueológico. 
6 Nos locais identificados como sítios arqueológicos inventariados, listados no anexo V do presente Regulamento e 
identificados na Planta de Património, e na sua respetiva área de proteção, deve manter-se o uso atual do solo, no caso 
de existir necessidade de quaisquer trabalhos ou obras, que impliquem revolvimento ou movimento de terras, estes 
ficam sujeitos a parecer prévio de parecer dos organismos de tutela da área da cultura, podendo ser objeto de 
intervenção arqueológico, nos moldes por estes definidos. 
7 Todas as intervenções que impliquem revolvimentos de solos em igrejas e capelas, construídas até finais do século 
XIX, ficam condicionadas à análise emissão de parecer prévio dos organismos de tutela da área de cultura, podendo ser 
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objecto de intervenção arqueológica, nos moldes por estes definidos.” 

Troço 4 
Alternativa A 

e B 

Património Classificado e em Vias de Classificação: 
Monumentos, Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias 
de Classificação – Limite da Área do Alto Douro 
Vinhateiro e Zona Especial de Proteção do Alto Douro 
Vinhateiro 

Art.º 24.º - Regime 
“1 Nas áreas geográficas classificadas como solo rural no interior do perímetro do ADV, são por norma interditos os 
seguintes atos: 
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 
b) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação 
lenhosa ribeirinha; 
c) Atividade industrial extrativa e instalação de indústrias poluentes ou de novas explorações de inertes; 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente o depósito de resíduos 
sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza, ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio 
adequado, de acordo com as normas legais em vigor. 
2 Na área geográfica referida no artigo anterior, a autorização ou o licenciamento para a prática dos atos abaixo 
enumerados deverá ser precedido de parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como património mundial: 
a) Construção de novas edificações ou reconstrução/reconversão de edificações existentes; 
b) Localização de novas unidades industriais ou ampliação de unidades existentes; 
c) Construção e ampliação de vias de comunicação; 
d) Atravessamento de linhas aéreas de condução de energia ou telecomunicações e instalação de centros produtores de 
energia; 
e) Instalação de estaleiros; 
f) Instalação de sinalética publicitária, que deverá reduzir-se ao mínimo indispensável para promoção de produtos, 
locais ou atividades da região; 
g) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável quando 
não integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas; 
h) Limpeza das linhas de água, incluindo as galerias ripícolas; 
i) Concessão de zonas de caça; 
j) Arranque da vinha, bem como a plantação/replantação de vinhas, olivais e amendoais; 
k) Destruição de muros pré e pós-filoxera; 
l) Intervenções no património cultural. 
3 Na área geográfica e administrativa do PIOTADV, a admissão de comunicação prévia ou o licenciamento para a prática 
dos atos enumerados no número anterior deverá ser precedida do parecer vinculativo do organismo responsável pela 
tutela do património classificado. 
4 A utilização do solo rural da área abrangida pelo PIOTADV para plantação ou replantação de vinha deve ser apreciada 
tendo em conta as dimensões da parcela e da exploração vitícola, o declive, os sistemas de armação do terreno 
existentes, os solos e a existência, ou proximidade, de valores patrimoniais. 
5 A utilização do solo referida no número anterior deverá respeitar os seguintes parâmetros e condicionamentos: 
a) A plantação de vinha em parcelas com área superior a 5 hectares ou com declive superior a 20%, obriga à 
apresentação de um estudo de sistema de drenagem de acordo com a armação do terreno; 
b) A plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha superior a 10 hectares, no mesmo sistema 
de armação do terreno, obriga à instalação de bordaduras nas estradas de acesso e/ou de trabalho; 
c) Para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, no mesmo sistema de armação do 
terreno, superior a 15 hectares, quando estiverem em causa sistemas de drenagem tradicionais ou outros valores 
patrimoniais, deve ser requerida a elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração; 
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d) A plantação de vinha em encostas com declive superior a 50% é interdita, salvo quando a parcela de destino, incluída 
nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros, ou, ainda, por 
mortórios, que terá de ser efetuada em micropatamares, mantendo os muros de suporte, ou ainda quando a utilização 
anterior da parcela seja olival, amendoal ou outras culturas, caso em que poderá ser efetuada em patamares estreitos 
ou micropatamares; 
e) A plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40% e 50% poderá ser efetuada em patamares 
estreitos ou micropatamares, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, 
estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de ser efetuada em 
patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de suporte; 
f) A plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40% não tem restrições, salvo quando a parcela de destino, 
incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, 
por mortórios, que terá de ser plantada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de suporte; 
g) A plantação de vinha “ao alto” só poderá ser efetuada em encostas ou parcelas com declive inferior a 40%.” 

Troço 5 
Alternativa A 

= B 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Domínio Hídrico - 
leitos e margens dos cursos de água com largura de 10 
metros 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 
16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007; e no Decreto-Lei n.º 107/2009, 
de 15 de maio) 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Domínio Hídrico - 
leitos e margens dos cursos de água com largura de 50 
metros 
Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Domínio Hídrico – 
Leitos que integram a REN 
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Troço 5 
Alternativa A 

= B 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Domínio Hídrico - 
Zonas inundáveis 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 
16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007; e no Decreto-Lei n.º 107/2009, 
de 15 de maio) 
 
Art.º 25.º - Caracterização 
“As zonas inundáveis, conforme demarcação constante na Planta de Condicionantes (Servidões e Restrições de Utilidade 
Pública) e na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), correspondem às áreas atingidas pela maior 
cheia conhecida para o local.” 
 
Art.º 26.º - Regime 
“1 Sem prejuízo do disposto na legislação específica em vigor, a ocupação destas zonas rege-se pelas seguintes 
disposições: 
a) Nas zonas inundáveis integradas em solos urbanizados: 
i) São permitidas obras de conservação das edificações existentes; 
ii) Apenas são admitidas construções que correspondam à colmatação, evidente e manifesta da malha urbana e que não 
constituam uma obstrução permanente à livre passagem das águas, devendo as cotas dos pisos inferiores das edificações 
serem superiores à cota de máxima cheia conhecida, com os pisos das habitações ou de quartos (ex. hotéis) superiores à 
cota de cheia centenária. 
iii) Não é permitida a construção de aterros. 
b) Nas zonas inundáveis integradas em Estrutura Ecológica em Solo Urbano: 
i) São permitidas construções inseridas em áreas verdes de fruição pública desde que destinadas a apoiar atividades de 
recreio ou lazer, devendo ser estruturas ligeiras preferencialmente amovíveis; 
ii) Não é permitida a construção de aterros. 
c) Nas zonas inundáveis integradas em solo rural: 
i) São interditas novas construções, à exceção das que constituem complemento indispensável de outras já existentes e 
devidamente licenciadas e desde que se destinem a melhorar a funcionalidade da construção inicial e não dificultem ou 
agravem o escoamento dos caudais de cheia; 
ii) As construções previstas na subalínea anterior devem ter a cota do piso inferior acima da cota local da máxima cheia 
conhecida; 
iii) São permitidas instalações adstritas a aproveitamentos hidroagrícolas e hidroelétricos; 
iv) Não é permitida a construção de caves ainda que apenas destinadas a estacionamento; 
v) Não é permitida a construção de aterros. 
2 Mediante autorização da entidade responsável pelos recursos hídricos, podem ser autorizadas nas margens e leitos dos 
cursos de água e zonas inundáveis, obras hidráulicas, incluindo obras de consolidação e proteção, captação e rejeição 
(infraestruturas de saneamento básico), instalação de travessias aéreas ou subterrâneas, ecovias, bem como 
infraestruturas de acostagem.” 
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Troço 5 
Alternativa A 

= B 

Infraestruturas: Via Navegável do Douro 

Art.º 32.º - Caracterização e Regime 
“A via navegável do Douro, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), é constituída 
pelo troço do canal navegável do rio Douro que margina o território municipal e as suas estruturas de acostagem, ao 
qual se aplica o estipulado na legislação geral e específica em vigor em matéria de utilização do plano de água.” 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Albufeiras de 
Águas Públicas - Albufeiras de Águas Públicas 
Classificadas 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 
16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007; e no Decreto-Lei n.º 107/2009, 
de 15 de maio) 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Albufeiras de 
Águas Públicas – Zona Reservada da Zona Terrestre de 
Proteção (100m) 
Recursos Naturais: Recursos Hídricos: Albufeiras de 
Águas Públicas – Zona Terrestre de Proteção (500m) 

Recursos Naturais: Recursos Ecológicos: Reserva 
Ecológica Nacional – Áreas de Áreas de REN 

Art.º 10.º – CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, 
de 20 de dezembro) 

Recursos Agrícolas e Florestais: Áreas Percorridas por 
Incêndios 

Condicionado à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 08 de 
agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março). O 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (com Declaração de 
Retificação n.º 20/2009, de 13 de março) 

Recursos Agrícolas e Florestais: Reserva Agrícola 
Nacional – Solos integrados na RAN 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado 
pela Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Infraestruturas: Rede Elétrica Nacional – Linhas de Alta 
Tensão 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 
51.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 
fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro). 
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Alternativa A 

= B 

Património Classificado e em Vias de Classificação: 
Monumentos, Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias 
de Classificação – Limite da Área do Alto Douro 
Vinhateiro e Zona Especial de Proteção do Alto Douro 
Vinhateiro 

Art.º 24.º - Regime 
“1 Nas áreas geográficas classificadas como solo rural no interior do perímetro do ADV, são por norma interditos os 
seguintes atos: 
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 
b) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação 
lenhosa ribeirinha; 
c) Atividade industrial extrativa e instalação de indústrias poluentes ou de novas explorações de inertes; 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente o depósito de resíduos 
sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza, ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio 
adequado, de acordo com as normas legais em vigor. 
2 Na área geográfica referida no artigo anterior, a autorização ou o licenciamento para a prática dos atos abaixo 
enumerados deverá ser precedido de parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como património mundial: 
a) Construção de novas edificações ou reconstrução/reconversão de edificações existentes; 
b) Localização de novas unidades industriais ou ampliação de unidades existentes; 
c) Construção e ampliação de vias de comunicação; 
d) Atravessamento de linhas aéreas de condução de energia ou telecomunicações e instalação de centros produtores de 
energia; 
e) Instalação de estaleiros; 
f) Instalação de sinalética publicitária, que deverá reduzir-se ao mínimo indispensável para promoção de produtos, 
locais ou atividades da região; 
g) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável quando 
não integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas; 
h) Limpeza das linhas de água, incluindo as galerias ripícolas; 
i) Concessão de zonas de caça; 
j) Arranque da vinha, bem como a plantação/replantação de vinhas, olivais e amendoais; 
k) Destruição de muros pré e pós-filoxera; 
l) Intervenções no património cultural. 
3 Na área geográfica e administrativa do PIOTADV, a admissão de comunicação prévia ou o licenciamento para a prática 
dos atos enumerados no número anterior deverá ser precedida do parecer vinculativo do organismo responsável pela 
tutela do património classificado. 
4 A utilização do solo rural da área abrangida pelo PIOTADV para plantação ou replantação de vinha deve ser apreciada 
tendo em conta as dimensões da parcela e da exploração vitícola, o declive, os sistemas de armação do terreno 
existentes, os solos e a existência, ou proximidade, de valores patrimoniais. 
5 A utilização do solo referida no número anterior deverá respeitar os seguintes parâmetros e condicionamentos: 
a) A plantação de vinha em parcelas com área superior a 5 hectares ou com declive superior a 20%, obriga à 
apresentação de um estudo de sistema de drenagem de acordo com a armação do terreno; 
b) A plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha superior a 10 hectares, no mesmo sistema 
de armação do terreno, obriga à instalação de bordaduras nas estradas de acesso e/ou de trabalho; 
c) Para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, no mesmo sistema de armação do 
terreno, superior a 15 hectares, quando estiverem em causa sistemas de drenagem tradicionais ou outros valores 
patrimoniais, deve ser requerida a elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração; 
d) A plantação de vinha em encostas com declive superior a 50% é interdita, salvo quando a parcela de destino, incluída 
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nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros, ou, ainda, por 
mortórios, que terá de ser efetuada em micropatamares, mantendo os muros de suporte, ou ainda quando a utilização 
anterior da parcela seja olival, amendoal ou outras culturas, caso em que poderá ser efetuada em patamares estreitos 
ou micropatamares; 
e) A plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40% e 50% poderá ser efetuada em patamares 
estreitos ou micropatamares, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, 
estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de ser efetuada em 
patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de suporte; 
f) A plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40% não tem restrições, salvo quando a parcela de destino, 
incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, 
por mortórios, que terá de ser plantada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de suporte; 
g) A plantação de vinha “ao alto” só poderá ser efetuada em encostas ou parcelas com declive inferior a 40%.” 

Troço 5 
Alternativa A 

= B 

Infraestruturas: Rede Viária: Rede Municipal – Estradas e 
Caminhos Municipais 

Art.º 28.º - Hierarquia viária 
“1 A rede rodoviária é constituída pela rede nacional e rede municipal, identificada na Planta de Ordenamento 
(Classificação e Qualificação do Solo). 
2 A rede rodoviária nacional integra: 
a) A rede nacional fundamental, nomeadamente o IP2. 
b) A rede nacional complementar, nomeadamente a EN222 e a EN332; 
c) A rede desclassificada sob jurisdição da EP, constituída por troços da EN102, EN222 e EN332. 
3 A rede municipal integra: 
a) Estradas Municipais; 
b) Caminhos Municipais;” 
 
Art.º 29.º - Regime 
“1 Às vias da rede rodoviária nacional, bem como às estradas desclassificadas ainda sobre jurisdição das Estradas de 
Portugal, aplica-se o estipulado na legislação geral e específica em vigor em relação às zonas de proteção non-
aedificandi e acessos marginais. 
2 Às vias da rede municipal aplica-se o estipulado no Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais. 
3 Qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na rede rodoviária nacional, estradas regionais e lanços 
desclassificados sob jurisdição da EP, deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os 
respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a 
parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito.” 

Infraestruturas: Rede Viária: Rede Rodoviária Nacional – 
Rede Nacional Fundamental e Complementar 

Infraestruturas: Rede Viária: Rede Ferroviária - Linha do 
Douro 

Art.º 30.º - Caracterização e Regime 
“A rede ferroviária, identificada na Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo), é constituída pelo 
troço da linha do Douro que cruza o território municipal, ao qual se aplica o estipulado na legislação geral e específica 
em vigor em matéria de zona de proteção non-aedificandi.” 

 



   

 Página 58 de 175    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO 

Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 5 
Alternativa 

A = B 
Solo Rural 

Art.º 17.º - Princípios 
“1 — A classificação do solo como rural foi determinada em função da aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de 
recursos geológicos, ou pela ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais e paisagísticos. 
2 — Consideram -se compatíveis com a utilização dominante os usos e atividades que, salvaguardando a sustentabilidade ambiental e 
paisagística: 
a) Contribuam para a diversificação e dinamização económica e social; 
b) Se enquadrem nas opções dos planos regionais e especiais de ordenamento do território, bem como nas orientações de caráter setorial. 
3 — Consideram -se ainda compatíveis com a utilização dominante, embora com caráter excecional: 
a) Equipamentos de utilização coletiva; 
b) Ações de relevante interesse público, desde que não possam realizar-se adequadamente em solo urbano e respeitem as medidas de 
minimização de afetação para a sua execução quando estabelecidas; 
c) Edificações e estruturas aligeiradas que visem fomentar a fruição enquanto espaços de recreio e lazer. 
d) Instalações especiais afetas à exploração de recursos energéticos renováveis ou de vigilância, deteção e combate aos incêndios 
florestais. 
4 — As construções e instalações afetas a usos compatíveis com a utilização dominante estabelecida só são autorizadas nas condições 
específicas definidas nos artigos seguintes deste capítulo e desde que: 
a) Se integrem corretamente no local sob os pontos de vista paisagístico, ambiental e arquitetónico, garantindo as condições de segurança, 
salubridade e funcionais, sendo da responsabilidade dos promotores a execução e manutenção de todas as infraestruturas necessárias. 
b) Não prejudiquem a implementação das medidas compensatórias estabelecidas no âmbito do aproveitamento hidroelétrico do Baixo 
Sabor. 
5 — Qualquer obra de edificação para fins habitacionais admitida no solo rural está limitada à tipologia unifamiliar. 
6 — As instalações pecuárias garantem um afastamento mínimo de 100 metros aos limites dos perímetros urbanos, das edificações 
habitacionais existentes e dos empreendimentos turísticos.” 

Art.º 20.º - Categorias de Espaços 
“No solo rural consideram -se as seguintes categorias de espaços, identificadas em função da sua aptidão ou da utilização dominante, tal 
como delimitado na Planta de Ordenamento: 
a) Espaços agrícolas; 
b) Espaços florestais; 
c) Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; 
d) Espaços naturais; 
e) Espaços culturais; 
f) Espaço de ocupação turística; 
g) Espaços de recursos geológicos; 
h) Espaços canal; 
i) Aglomerados rurais.” 

De acordo com a alínea b) do n.º 3 do Art.º 17.º são compatíveis com a utilização dominante, embora com caráter excecional, as 
“ações de relevante interesse público, desde que não possam realizar-se adequadamente em solo urbano e respeitem as medidas de 
minimização de afetação para a sua execução quando estabelecidas”; assim considera-se que a concretização do gasoduto poderá ser 

compatível com as disposições constantes do Solo Rural. 
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Alternativa 
A = B 

Solo Rural: Espaços Agrícolas de 
Produção 

Art.º 21.º - Identificação 
“Os espaços agrícolas correspondem às áreas de maior aptidão para as funções agrícolas e pecuárias (…).” 
 
Art.º 22.º - Espaços agrícolas de produção - Definição e regime 
“1 — Os espaços agrícolas de produção integram as manchas agrícolas de elevada fertilidade, integradas na RAN, bem como os solos de 
aptidão marginal envolventes e que, globalmente, se destinam, preferencialmente, à manutenção e desenvolvimento do potencial 
produtivo. 
2 — Nos espaços agrícolas de produção, sem prejuízo do regime da RAN, admitem -se: 
a) Instalações de apoio à produção e exploração agrícola ou pecuária, desde que: (…) 
b) Obras de construção, ampliação e alteração do edificado para fins habitacionais, nas seguintes condições: (…) 
c) Obras de construção, ampliação e alteração de edifícios para fins turísticos ou ainda para equipamentos de utilização coletiva de 
interesse público, assim declarados nos termos da lei, desde que: (…).” 

 
Aplicam-se os condicionamentos e interdições constantes na legislação específica em vigor no que concerne à RAN. 

Solo Rural: Espaços Florestais de 
Produção 

Art.º 24.º - Espaços florestais - Princípios 
“1 — Os espaços florestais são áreas de uso ou de vocação florestal dominante, destinados prioritariamente ao aproveitamento dos recursos 
florestais e à salvaguarda do seu valor ambiental e paisagístico, assegurando a permanência da estrutura verde e do papel que desempenha 
na promoção das atividades de recreio e lazer da população do concelho, a preservação do relevo natural e a diversidade ecológica. 
2 - Os princípios orientadores para o ordenamento e gestão dos espaços florestais são definidos no Plano Regional de Ordenamento 
Florestal, nomeadamente a adaptação das funções, dos objetivos específicos e das normas de intervenção definidas para as Sub –Regiões 
Homogéneas Douro Superior e Carrazeda. 
3 — Em cada sub -região homogénea são privilegiadas as espécies florestais e modelos de silvicultura listados no anexo I do presente 
regulamento e que dele faz parte integrante. 
4 — Os espaços florestais são passíveis de outras formas alternativas de exploração dos recursos naturais complementares ou compatíveis 
com o uso dominante que não degradem as aptidões produtivas dos solos em presença, desde que devidamente autorizadas pelas entidades 
competentes. 
5 — (…).” 
 
Art.º 26.º - Espaços florestais de produção - Definição e regime 
“1 — Estes espaços compreendem os solos com matos e arvoredos florestais destinando -se predominantemente à produção de madeira, 
cortiça, biomassa e de frutos e sementes, bem como áreas com função de proteção da rede hidrográfica e de proteção contra a erosão 
eólica, hídrica e de cheias. 
2 — Nos espaços florestais de produção o regime de edificabilidade, sem prejuízo da legislação específica em vigor, restringe -se aos 
seguintes casos: 
a) Obras de ampliação, de alteração e de conservação de edifícios pré- 
-existentes, não podendo o acréscimo da área de construção ser superior 
a 50 % da existente à data da intervenção nem a área de construção total resultante ser superior a 200m²; 
b) Obras de ampliação, de alteração e de conservação de edifícios pré -existentes, quando destinados a empreendimentos de turismo no 
espaço rural ou de turismo de habitação, não podendo o acréscimo da área de construção ser superior a 50 % da existente à data da 
intervenção; 
c) Obras de construção de instalações de apoio à gestão destas áreas, integradas nos sistemas de exploração devidamente autorizados pelas 
entidades de tutela, desde que a área de construção não seja superior à aplicação de um índice de utilização de 0.01 em relação à área 
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total de exploração; 
d) Em qualquer das situações referidas nos números anteriores, a cércea dos novos edifícios ou a resultante da ampliação de edifícios 
existentes não poderá ser superior a 7 metros, exceto a inerente a instalações técnicas especiais de prevenção a incêndios, de valorização 
energética e de aproveitamento de recursos florestais. 
e) Excetuam -se da alínea a) as instalações cobertas destinadas à criação e abrigo de animais, em que, cumulativamente, a área de 
implantação não pode ultrapassar 50 % da área total da parcela nem a área bruta de construção ser superior a 1.250 m². 
f) Ações de relevante interesse público.” 

 
Poderá admitir a implantação de infraestruturas lineares, desde que de reconhecido interesse público. 

Alternativa 
A = B 

Solo Rural: Espaços de Uso 
Múltiplo Agrícola e Florestal 

Art.º 28.º - Definição e regime 
“1 — Compreendem sistemas agrossilvo -pastoris, bem como usos agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares, 
desempenhando um papel importante como suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas, à pesca em águas interiores, à pastorícia 
e apicultura. 
2 — Nestes espaços, sem prejuízo da legislação geral e específica em vigor, admitem -se as instalações e obras identificadas nas alíneas a), 
b) e c) do n.º 2 do artigo 22.º do presente Regulamento, nas condições aí estabelecidas. 
3 — São ainda aplicados nestes espaços os princípios estabelecidos no artigo 24.º referentes ao ordenamento e gestão florestal.” 
 

O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto. Aplicam-se 
igualmente as restrições e condicionamentos decorrentes do regime da RAN. 

Espaços Naturais 

Art.º 29.º - Definição 
“Nos espaços naturais pretende -se fundamentalmente acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na paisagem e nos ecossistemas, 
promovendo o estado de conservação favorável dos valores naturais existentes, integrando as áreas florestais de ocorrência de habitats e 
de espécies da fauna e flora protegidos e de geomonumentos, os planos de água das albufeiras e os cursos de água.” 
 
Art.º 30.º - Regime 
“Aos espaços naturais aplica -se o seguinte regime: 
1 — São interditos os seguintes atos: 
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 
b) Florestação ou reflorestação com espécies de crescimento rápido; 
c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de 
inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em 
vigor; 
e) Novas construções; 
f) Construção de vias de comunicação. 
2 — São condicionados ao parecer da entidade de tutela as autorizações ou licenciamentos para a prática dos seguintes atos: 
a) Ampliação de vias de comunicação; 
b) Execução de infraestruturas públicas; 
c) Exploração de recursos geológicos e instalação de parques eólicos; 
d) Instalação de empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação quando classificados como empreendimentos de 
turismo da natureza, limitando o acréscimo de área de construção a 50 % da existente e a uma altura de fachada de 7 metros; 
e) Obras de ampliação e reconstrução de edifícios pré -existentes, não enquadrados na alínea d) que, quando permitidos, ficam limitados a 
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um acréscimo da área de construção até 50 % da existente e a uma área de construção total resultante inferior ou igual a 200 m²; 
f) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável quando não integrado em 
práticas agrícolas devidamente licenciadas.” 
 
Encontra-se condicionado ao parecer da entidade de tutela a execução de infraestruturas públicas, assumindo-se assim o mesmo para 

a implantação do gasoduto, uma vez que o Regulamento é omisso quanto a esse tipo de projetos. 

Alternativa 
A = B 

Área de Salvaguarda: Corredor 
Ecológico 

Art.º 52.º 
“(…) não constituindo categorias de espaço próprio, condicionam o uso e ocupação do solo: (…)” 
 
Art.º 54.º Corredor ecológico 
“1 — O corredor ecológico delimitado na Planta de Ordenamento é o definido no PROF Douro e designado por, Montesinho/Sabor/Douro/ 
Douro Internacional e respeita ao troço que cruza o território de Torre de Moncorvo, ajustado à escala do PDM. 
2 — No solo rural integrado no corredor ecológico definido aplicam-se as disposições estabelecidas no artigo anterior, referente à estrutura 
ecológica municipal. 
3 — As ações, obras e atividades admitidas nas categorias de espaços incluídas no corredor ecológico apenas são licenciadas desde que não 
provoquem a sua interrupção ou redução significativa que prejudique os objetivos subjacentes à sua delimitação, nomeadamente o de 
conectar populações de comunidades da fauna e da flora. 
4 — No âmbito do planeamento florestal as normas a aplicar no interior do corredor ecológico são as consideradas para as funções de 
proteção e de conservação, de acordo com o estabelecido no PROF Douro.” 
 
O projeto é sujeito a parecer da entidade competente na matéria. Não deverá provocar a interrupção do corredor ecológico ou a sua 

redução significativa que prejudique os objetivos subjacentes à sua delimitação, nomeadamente o de conectar populações de 
comunidades da fauna e da flora. 
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Alternativa 
A = B 

Área de Salvaguarda: Limite do 
Alto Douro Vinhateiro 
(Património Mundial) 

Art.º 9.º - Alto Douro Vinhateiro (Património Mundial) 
“1 — Nas áreas geográficas qualificadas como solo rural no interior do perímetro do Alto Douro Vinhateiro (ADV), são interditos os 
seguintes atos: 
a) Plantação de vinha em encostas com declive superior a 50 %; 
b) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 
c) Destruição de muros, edifícios vernáculos, calçadas de pedra e mortórios; 
d) Instalação de povoamentos florestais de folhosas de crescimento rápido e a introdução de espécies faunísticas ou florísticas exóticas; 
e) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; 
f) Atividade industrial extrativa de bens do domínio privado e instalação de indústrias poluentes ou de novas explorações de inertes; 
g) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de 
inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado, de acordo com as normas 
legais em vigor. 
2 — A utilização do solo nas áreas geográficas referidas no número anterior deve respeitar os seguintes parâmetros e condicionamentos: 
a) A plantação de vinha em parcelas com área superior a 5 hectares ou com declive superior a 20 %, obriga à apresentação de um estudo de 
sistema de drenagem de acordo com a armação do terreno; 
b) A plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha superior a 10 hectares, no mesmo sistema de armação do 
terreno, obriga à instalação de bordaduras nas estradas de acesso e ou de trabalho; 
c) Para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, no mesmo sistema de armação do terreno, superior a 15 
hectares, quando estiverem em causa sistemas de drenagem tradicionais ou outros valores patrimoniais, deve ser requerida a elaboração 
de um plano de gestão para o conjunto da exploração; 
d) A plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40 % e 50 % poderá ser efetuada em patamares estreitos ou 
micropatamares, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou 
olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de ser efetuada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os 
muros de suporte; 
e) A plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40 % não tem restrições, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços 
naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de ser 
plantada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de suporte; 
f) A plantação de vinha “ao alto” só poderá ser efetuada em encostas ou parcelas com declive inferior a 40 %, salvo na Unidade de 
Paisagem Extremadouro, onde o limite máximo é de 30 %. 
3 — A utilização do solo nas áreas geográficas referidas no número um deste artigo deve ter em atenção a necessidade de: 
a) Adequar a tipologia e extensão das intervenções à estrutura fundiária, aos sistemas de armação dos terrenos, declives, solos e presença 
ou proximidade de valores patrimoniais; 
b) Quando se justifique, complementar com projetos de integração paisagística e medidas de mitigação dos impactes negativos, que devem 
refletir sobre a modelação do terreno, a manutenção de elementos vernáculos e da vegetação autóctone, o traçado geral dos caminhos e 
assentos agrícolas, a drenagem, a compartimentação e a manutenção do padrão de paisagem diversificado; 
c) Evitar as práticas culturais com uso de biocidas, durante a exploração e quando da instalação das culturas; 
d) Efetuar o revestimento vegetal com espécies arbóreo -arbustivas da paisagem natural ou cultural da região nas situações de declive 
limite; 
e) Manter as manchas de vegetação natural de matos, matas e povoamentos florestais, que constituem reservas florísticas de elevada 
diversidade e que podem constituir vetores de dispersão e colonização, além de constituírem habitat para numerosas espécies de aves. 
4 — Os pedidos de novos plantios de vinha são obrigatoriamente instruídos com projeto e processo de licenciamento.” 

Aplicam-se os condicionamentos e interdições constantes na legislação específica em vigor. 
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Alternativa 
A = B 

Solo Urbanizado: Espaços 
Residenciais 

Art.º 37.º - Solo urbanizado - Categorias funcionais 
“O solo urbanizado corresponde a zonas de usos urbanos total ou parcialmente dotadas de infraestruturas (…).” 
 
Art.º 40.º - Definição e usos 
“Os espaços residenciais correspondem a zonas com dominância da função residencial, admitindo -se ainda a instalação de equipamentos, 
atividades industriais e armazenagem, desde que compatíveis com o uso residencial, e ainda atividades comerciais e serviços.” 
 
Art.º 41.º - Caracterização e edificabilidade 
“1 — Na ampliação ou substituição de edifícios existentes ou ainda na construção de novos edifícios, cumprem -se os alinhamentos 
necessários ao reperfilamento ou correção de traçado do espaço e vias públicas existentes e ao reordenamento urbanístico da zona 
abrangida pela intervenção, nos termos constantes no presente regulamento, impondo–se limites de alturas das fachadas, justificados por 
razões de integração urbanística com os edifícios envolventes, não ultrapassando a altura da fachada o estabelecido no n.º 3 do presente 
artigo. 
2 — (…).” 
 

Aglomerado do Foz do Sabor (aproximadamente ao pk 70+000 da Alternativa B, localizada imediatamente a seguir ao cruzamento do 
gasoduto com o rio Douro) 

A zona encontra-se livre de edificações, estando garantidas as regulamentares distâncias de segurança. 

Solo Urbanizado: Espaços de 
Equipamentos Estruturantes 

Art.º 42.º - Caracterização e edificabilidade 
“1 — As áreas de equipamentos estruturantes destinam -se exclusivamente à instalação de equipamento de interesse e utilização coletiva. 
2 — Nestas áreas permitem -se obras de ampliação e reconstrução, sem prejuízo da legislação aplicável a imóveis classificados e edifícios 
públicos ou ao disposto em Plano de Pormenor ou Plano de Urbanização em vigor, desde que seja garantida a correta integração urbana, 
nomeadamente quanto à volumetria, alinhamentos e compatibilidade de usos com a ocupação envolvente, seja garantida a satisfação do 
estacionamento necessário à atividade gerada e o índice de utilização resultante do eventual acréscimo de edificabilidade não seja 
superior a 0,8. 
3 — A alteração integral dos usos atuais só pode concretizar -se mediante a elaboração de Plano de Pormenor e desde que os usos a instalar 
sejam habitacionais ou compatíveis com este, nos termos do artigo 10.º, e seja garantida a correta integração urbana, nomeadamente 
quanto à volumetria e alinhamentos, e a satisfação do estacionamento necessário à atividade gerada.” 
 

Cerca do pk 68+000 da Alternativa A - Cais do Sabor. 
Esta área, embora se localize dentro dos limites dos corredores, não é interferida pelo traçado proposto, o qual se desenvolve mais a 

oeste. 
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Alternativa 
A = B 

Espaços de Ocupação Turística - 
Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão (UOPG) 10  

Art.º 32.º - Definição e regime 
“1 — Os espaços de ocupação turística identificados na Planta de Ordenamento destinam -se à instalação de empreendimentos turísticos e 
equipamentos de animação turística. 
2 — Estes espaços estão integrados em Unidade Operativa de Planeamento e Gestão sendo executados de acordo com os objetivos, 
parâmetros e formas de concretização estabelecidos no Capítulo III, do Título IV, do presente Regulamento e dando cumprimento às 
medidas de defesa da floresta contra incêndios estabelecidas legalmente.” 
 
Art.º 58.º - Unidades operativas de planeamento e gestão 
“1 — Entende -se por Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) a zona urbana ou rural correspondente a um subsistema de 
ordenamento urbanístico, tendo como objetivo a execução programada das áreas urbanizáveis ou a salvaguarda dos valores patrimoniais 
edificados, estando sujeitas à elaboração de Planos de Urbanização ou Planos de Pormenor. 
2 — As UOPG encontram -se delimitadas na Planta de Ordenamento, 
podendo ser reajustadas nos seus limites por razões de cadastro de propriedade ou, quando tal for justificado, em sede de Plano de 
Urbanização ou Plano de Pormenor. 
3 — Os conteúdos programáticos definidos no Capítulo II do presente Título são concretizados através de Plano de Urbanização para as 
UOPG n.º 1 e 5 e através de Unidades de Execução, eventualmente integradas em Plano de Pormenor, para as restantes.” 
 
Art.º 75.º - UOPG 10 — Espaço de ocupação turística - Parque de campismo da Foz 
“1 — Constituem objetivos desta UOPG a instalação de um parque de campismo ou de caravanismo, em conformidade com a 
regulamentação específica em vigor sobre a matéria. 
2 — Parâmetros urbanísticos: 
a) Índice de utilização máximo de 0,2 m²/ m² da área da parcela; 
b) Altura da fachada não superior a 7 metros; 
3 — Execução: Esta UOPG é desenvolvida no âmbito de uma ou duas unidades de execução.” 
 
Esta unidade é interferida na sua área central pelo limite ocidental dos corredores (cerca do pk 70+000 da Alternativa B e pk 68+000 

da Alternativa A), vertente oeste, em troço comum, sem contudo ser intercetada pelos traçados. 

Espaços-Canal de Rede Viária 

Art.º 50.º - Identificação e regime 
“1 — Os espaços canal integram os canais ativos ou a ativar para a rede rodoviária, o canal da antiga linha de caminho de ferro do Sabor e o 
canal navegável do Douro. 
2 — Sem prejuízo do estabelecido na lei geral à rede rodoviária aplicam -se as disposições do artigo seguinte. 
3 — O canal da antiga linha de caminho de ferro do Sabor, sempre que possível, é mantido liberto, de forma a poder ser adaptado a 
utilizações com caráter turístico, recreativo e de lazer, nomeadamente ciclovia. 
4 — O canal navegável do Douro é gerido e utilizado de acordo com os regulamentos específicos, sendo favorecida a construção de 
equipamentos e infraestruturas de apoio nas margens que promovam a sua utilização turística e comercial.” 
 
Art.º 51.º - Hierarquia viária 
“1 — A rede rodoviária é hierarquizada face à função que as vias desempenham ou se propõe venham a desempenhar, da seguinte forma: 
a) Rede distribuidora principal, que integra as EN220, EN102, EN215, EN325 e via de ligação da EM 102 à sede do concelho; 
b) Rede distribuidora secundária, que integra as vias de ligação entre as sedes de freguesia e entre estas e os aglomerados urbanos de 
hierarquia inferior; 
c) Rede local, integrando as restantes vias. 
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2 — Nas vias da rede distribuidora principal em solo rural não é permitida a constituição de acessos diretos a edificações marginais que, 
quando autorizadas, garantem um afastamento mínimo de 20 metros em relação à plataforma da estrada e acesso automóvel independente 
desta rede. 
3 — Nas vias da rede distribuidora secundária em solo rural as edificações marginais, quando autorizadas, garantem um afastamento 
mínimo de 8 metros relativamente à plataforma da estrada, no caso de edifícios de habitação, e de 20 metros, para edifícios com outros 
fins. 
4 — Na rede urbana respeitam -se os alinhamentos dominantes estabelecidos pelas construções existentes. 
5 — Na rede urbana a executar preveem obrigatoriamente, em ambas as margens da faixa de rodagem, passeios pavimentados, de largura 
variável em função do tipo de utilização, nunca inferior a 3,0 ou 2,25 metros, consoante tenha ou não arborização, que apenas se admite 
não contemplada em casos devidamente justificados.” 
 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento 
será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no caso das vias 

municipais. 

Troço 6 
Alternativa 

A 

Solo Rural: Espaços Agrícolas de 
Produção 

Art.º 22.º - Espaços agrícolas de produção - Definição e regime 
“1 — Os espaços agrícolas de produção integram as manchas agrícolas de elevada fertilidade, integradas na RAN, bem como os solos de 
aptidão marginal envolventes e que, globalmente, se destinam, preferencialmente, à manutenção e desenvolvimento do potencial 
produtivo. 
2 — Nos espaços agrícolas de produção, sem prejuízo do regime da RAN, admitem -se: 
a) Instalações de apoio à produção e exploração agrícola ou pecuária, desde que: (…) 
b) Obras de construção, ampliação e alteração do edificado para fins habitacionais, nas seguintes condições: (…) 
c) Obras de construção, ampliação e alteração de edifícios para fins turísticos ou ainda para equipamentos de utilização coletiva de 
interesse público, assim declarados nos termos da lei, desde que: (…).” 
 

Aplicam-se os condicionamentos e interdições constantes na legislação específica em vigor no que concerne à RAN. 

Solo Rural: Espaços de Uso 
Múltiplo Agrícola e Florestal 

Art.º 28.º - Definição e regime 
“1 — Compreendem sistemas agrossilvo -pastoris, bem como usos agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares, 
desempenhando um papel importante como suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas, à pesca em águas interiores, à pastorícia 
e apicultura. 
2 — Nestes espaços, sem prejuízo da legislação geral e específica em vigor, admitem -se as instalações e obras identificadas nas alíneas a), 
b) e c) do n.º 2 do artigo 22.º do presente Regulamento, nas condições aí estabelecidas. 
3 — São ainda aplicados nestes espaços os princípios estabelecidos no artigo 24.º referentes ao ordenamento e gestão florestal.” 

 
O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto. Aplicam-se 

igualmente as restrições e condicionamentos decorrentes do regime da RAN. 
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Troço 6 
Alternativa 

A 

Solo Rural: Espaços Culturais 

Art.º 31.º - Identificação e regime 
“1 — Os espaços culturais respeitam aos sítios arqueológicos que, pela sua dimensão e importância se incluem em categoria de espaço 
próprio garantindo uma proteção adicional à que decorre da lei geral e específica aplicável. 
2 — Os sítios delimitados respeitam às áreas incluídas no perímetro identificado acrescido, quando é caso disso, de áreas ocupadas por 
outros elementos ou sistemas que são parte integrante e indissociável do conjunto. 
3 — Nestas áreas não são permitidas quaisquer ações que contribuam para a degradação do património existente e desvirtualização da sua 
envolvente, admitindo -se exclusivamente ações integradas em planos de pesquisa arqueológica a levar a efeito pelas entidades públicas de 
tutela ou devidamente autorizadas por esta e pela Câmara 
Municipal.” 
 

Anexo V – CBB_001 - Quinta da Vila Maior e CBB_002 - Zambulheira (Imóveis/Sítios Referenciados (freguesia da Cabeça Boa) 
Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela e da Câmara Municipal. 

Espaços Naturais 

Art.º 29.º - Definição 
“Nos espaços naturais pretende -se fundamentalmente acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na paisagem e nos ecossistemas, 
promovendo o estado de conservação favorável dos valores naturais existentes, integrando as áreas florestais de ocorrência de habitats e 
de espécies da fauna e flora protegidos e de geomonumentos, os planos de água das albufeiras e os cursos de água.” 
 
Art.º 30.º - Regime 
“Aos espaços naturais aplica -se o seguinte regime: 
1 — São interditos os seguintes atos: 
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 
b) Florestação ou reflorestação com espécies de crescimento rápido; 
c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de 
inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em 
vigor; 
e) Novas construções; 
f) Construção de vias de comunicação. 
2 — São condicionados ao parecer da entidade de tutela as autorizações ou licenciamentos para a prática dos seguintes atos: 
a) Ampliação de vias de comunicação; 
b) Execução de infraestruturas públicas; 
c) Exploração de recursos geológicos e instalação de parques eólicos; 
d) Instalação de empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação quando classificados como empreendimentos de 
turismo da natureza, limitando o acréscimo de área de construção a 50 % da existente e a uma altura de fachada de 7 metros; 
e) Obras de ampliação e reconstrução de edifícios pré -existentes, não enquadrados na alínea d) que, quando permitidos, ficam limitados a 
um acréscimo da área de construção até 50 % da existente e a uma área de construção total resultante inferior ou igual a 200 m²; 
f) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável quando não integrado em 
práticas agrícolas devidamente licenciadas.” 

 
Encontra-se condicionado ao parecer da entidade de tutela a execução de infraestruturas públicas, assumindo-se assim o mesmo para 

a implantação do gasoduto, uma vez que o Regulamento é omisso quanto a esse tipo de projetos. 



   

 Página 67 de 175    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 6 
Alternativa 

A 

Área de Salvaguarda: Perímetro 
de Proteção do Património 
Cultural 

Art.º 56.º - Perímetros de proteção do património cultural (bens patrimoniais imóveis) 
“1 — Os bens patrimoniais imóveis correspondem a sítios de interesse arqueológico, edifícios ou conjuntos e elementos de caráter linear 
(caminhos) que, pelo seu valor histórico, arquitetónico, etnográfico ou ambiental, devem ser alvo de medidas de proteção e promoção, 
estando devidamente identificado na Planta de Ordenamento e na Carta do Património o respetivo perímetro de proteção ou salvaguarda. 
2 — Nestes imóveis e nas áreas de proteção respetivas, as obras de construção e de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os 
alinhamentos e a altura das fachadas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios, fica 
sujeita à aprovação da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer da entidade de tutela. 
3 — Nos locais identificados como património arqueológico não são permitidas quaisquer ações que prejudiquem o desenvolvimento das 
pesquisas em curso ou a levar a efeito ou que contribuam para a delapidação dos vestígios existentes devendo manter -se o uso atual do 
solo, no caso de existir a necessidade de quaisquer trabalhos ou obras que impliquem revolvimento ou movimento de terras, no interior das 
áreas de proteção, ficam condicionadas à realização de trabalhos de caracterização arqueológica prévia e ou acompanhamento 
arqueológico, devidamente autorizados nos termos da legislação específica em vigor, devendo ser definidas medidas de salvaguarda 
adequadas a cada caso. 
4 — Nos bens imóveis em cujo subsolo, debaixo do próprio imóvel ou na sua envolvente se conhece ou presume a existência de vestígios 
arqueológicos, qualquer ação que promova movimentos de terras e ou alteração da topografia do terreno e das camadas superficiais do 
solo, nas áreas de proteção, tem que ser sujeita a parecer prévio dos serviços competentes da Câmara Municipal e da entidade de tutela do 
património arqueológico. 
5 — O aparecimento de vestígios, bens e outros indícios que integram o património arqueológico durante a execução de trabalhos ou obras 
de natureza diversa obriga à imediata suspensão dos mesmos e à pronta comunicação à entidade estatal com a tutela do património 
arqueológico e demais entidades competentes, em conformidade com as disposições legais em vigor, 
6 — São da responsabilidade de arquiteto os projetos de arquitetura referentes a obras de construção, ampliação ou alteração que ocorram 
no centro histórico de Moncorvo, na área de proteção estabelecida para este e nas zonas de proteção estabelecidas para os bens 
patrimoniais imóveis. 
7 — No interior da zona de proteção estabelecida para o centro histórico, e nas estabelecidas para os bens patrimoniais imóveis, quaisquer 
trabalhos de remodelação de terrenos e de alteração da topografia ficam condicionados a aprovação dos serviços competentes da Câmara 
Municipal. 
8 — Os elementos patrimoniais de caráter linear respeitam a caminhos antigos, cujos muros delimitadores devem ser conservados, 
admitindo –se a sua remoção quando situados em solo urbano e desde que se demonstre a impossibilidade da sua manutenção. 
9 — Nos anexos IV e V do presente Regulamento, do qual são parte integrante, identificam -se os bens patrimoniais imóveis, distinguindo os 
classificados e em vias de classificação dos inventariados pela Câmara Municipal.” 

 
Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela e da Câmara Municipal. 
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Troço 6 
Alternativa 

A 

Área de Salvaguarda: Estrutura 
Ecológica Municipal 

Art.º 53.º 
“1 — A estrutura ecológica municipal, identificada na Planta de Ordenamento, engloba as áreas que desempenham um papel determinante 
na proteção e valorização ambiental e na garantia da salvaguarda dos ecossistemas e da intensificação dos processos biofísicos incluindo a 
mata modelo da serra do Reboredo. 
2 — Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica municipal, sem prejuízo da legislação geral aplicável e dos usos atuais, 
independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade 
do ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer 
natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor. 
3 — Os condicionamentos ao uso e transformação do solo a exigir para as áreas incluídas na estrutura ecológica municipal são os 
estabelecidos na disciplina das categorias de espaços que a integram, articulada com os regimes legais aplicáveis às mesmas áreas. 
4 — A área mínima da parcela exigida para obras de construção estabelecida no regime especifico de cada categoria de espaço passa para o 
dobro quando sobreposta à estrutura ecológica municipal.” 

 
Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de espaço abrangidas. 

Área de Salvaguarda: Corredor 
Ecológico 

Art.º 54.º Corredor ecológico 
“1 — O corredor ecológico delimitado na Planta de Ordenamento é o definido no PROF Douro e designado por, Montesinho/Sabor/Douro/ 
Douro Internacional e respeita ao troço que cruza o território de Torre de Moncorvo, ajustado à escala do PDM. 
2 — No solo rural integrado no corredor ecológico definido aplicam-se as disposições estabelecidas no artigo anterior, referente à estrutura 
ecológica municipal. 
3 — As ações, obras e atividades admitidas nas categorias de espaços incluídas no corredor ecológico apenas são licenciadas desde que não 
provoquem a sua interrupção ou redução significativa que prejudique os objetivos subjacentes à sua delimitação, nomeadamente o de 
conectar populações de comunidades da fauna e da flora. 
4 — No âmbito do planeamento florestal as normas a aplicar no interior do corredor ecológico são as consideradas para as funções de 
proteção e de conservação, de acordo com o estabelecido no PROF Douro.” 

 
O projeto é sujeito a parecer da entidade competente na matéria. Não deverá provocar a interrupção do corredor ecológico ou a sua 

redução significativa que prejudique os objetivos subjacentes à sua delimitação, nomeadamente o de conectar populações de 
comunidades da fauna e da flora. 
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Troço 6 
Alternativa 

A 
Espaços-Canal de Rede Viária 

Art.º 50.º - Identificação e regime 
“1 — Os espaços canal integram os canais ativos ou a ativar para a rede rodoviária, o canal da antiga linha de caminho de ferro do Sabor e o 
canal navegável do Douro. 
2 — Sem prejuízo do estabelecido na lei geral à rede rodoviária aplicam -se as disposições do artigo seguinte. 
3 — O canal da antiga linha de caminho de ferro do Sabor, sempre que possível, é mantido liberto, de forma a poder ser adaptado a 
utilizações com caráter turístico, recreativo e de lazer, nomeadamente ciclovia. 
4 — O canal navegável do Douro é gerido e utilizado de acordo com os regulamentos específicos, sendo favorecida a construção de 
equipamentos e infraestruturas de apoio nas margens que promovam a sua utilização turística e comercial.” 
 
Art.º 51.º - Hierarquia viária 
“1 — A rede rodoviária é hierarquizada face à função que as vias desempenham ou se propõe venham a desempenhar, da seguinte forma: 
a) Rede distribuidora principal, que integra as EN220, EN102, EN215, EN325 e via de ligação da EM 102 à sede do concelho; 
b) Rede distribuidora secundária, que integra as vias de ligação entre as sedes de freguesia e entre estas e os aglomerados urbanos de 
hierarquia inferior; 
c) Rede local, integrando as restantes vias. 
2 — Nas vias da rede distribuidora principal em solo rural não é permitida a constituição de acessos diretos a edificações marginais que, 
quando autorizadas, garantem um afastamento mínimo de 20 metros em relação à plataforma da estrada e acesso automóvel independente 
desta rede. 
3 — Nas vias da rede distribuidora secundária em solo rural as edificações marginais, quando autorizadas, garantem um afastamento 
mínimo de 8 metros relativamente à plataforma da estrada, no caso de edifícios de habitação, e de 20 metros, para edifícios com outros 
fins. 
4 — Na rede urbana respeitam -se os alinhamentos dominantes estabelecidos pelas construções existentes. 
5 — Na rede urbana a executar preveem obrigatoriamente, em ambas as margens da faixa de rodagem, passeios pavimentados, de largura 
variável em função do tipo de utilização, nunca inferior a 3,0 ou 2,25 metros, consoante tenha ou não arborização, que apenas se admite 
não contemplada em casos devidamente justificados.” 
 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento 
será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no caso das vias 

municipais. 

Troço 6 
Alternativa 

B 

Solo Rural: Espaços Agrícolas de 
Produção 

Art.º 22.º - Espaços agrícolas de produção - Definição e regime 
“1 — Os espaços agrícolas de produção integram as manchas agrícolas de elevada fertilidade, integradas na RAN, bem como os solos de 
aptidão marginal envolventes e que, globalmente, se destinam, preferencialmente, à manutenção e desenvolvimento do potencial 
produtivo. 
2 — Nos espaços agrícolas de produção, sem prejuízo do regime da RAN, admitem -se: 
a) Instalações de apoio à produção e exploração agrícola ou pecuária, desde que: (…) 
b) Obras de construção, ampliação e alteração do edificado para fins habitacionais, nas seguintes condições: (…) 
c) Obras de construção, ampliação e alteração de edifícios para fins turísticos ou ainda para equipamentos de utilização coletiva de 
interesse público, assim declarados nos termos da lei, desde que: (…).” 

 
Aplicam-se os condicionamentos e interdições constantes na legislação específica em vigor no que concerne à RAN. 
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Troço 6 
Alternativa 

B 

Solo Rural: Espaços de Uso 
Múltiplo Agrícola e Florestal 

Art.º 28.º - Definição e regime 
“1 — Compreendem sistemas agrossilvo -pastoris, bem como usos agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares, 
desempenhando um papel importante como suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas, à pesca em águas interiores, à pastorícia 
e apicultura. 
2 — Nestes espaços, sem prejuízo da legislação geral e específica em vigor, admitem -se as instalações e obras identificadas nas alíneas a), 
b) e c) do n.º 2 do artigo 22.º do presente Regulamento, nas condições aí estabelecidas. 
3 — São ainda aplicados nestes espaços os princípios estabelecidos no artigo 24.º referentes ao ordenamento e gestão florestal.” 
 

O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto. Aplicam-se 
igualmente as restrições e condicionamentos decorrentes do regime da RAN. 

Solo Rural: Espaços Culturais 

Art.º 31.º - Identificação e regime 
“1 — Os espaços culturais respeitam aos sítios arqueológicos que, pela sua dimensão e importância se incluem em categoria de espaço 
próprio garantindo uma proteção adicional à que decorre da lei geral e específica aplicável. 
2 — Os sítios delimitados respeitam às áreas incluídas no perímetro identificado acrescido, quando é caso disso, de áreas ocupadas por 
outros elementos ou sistemas que são parte integrante e indissociável do conjunto. 
3 — Nestas áreas não são permitidas quaisquer ações que contribuam para a degradação do património existente e desvirtualização da sua 
envolvente, admitindo -se exclusivamente ações integradas em planos de pesquisa arqueológica a levar a efeito pelas entidades públicas de 
tutela ou devidamente autorizadas por esta e pela Câmara 
Municipal.” 

 
Anexo V – CBB_001 - Quinta da Vila Maior e CBB_002 - Zambulheira (Imóveis/Sítios Referenciados (freguesia da Cabeça Boa) 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela e da Câmara Municipal. 

Espaços Naturais 

Art.º 29.º - Definição 
“Nos espaços naturais pretende -se fundamentalmente acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na paisagem e nos ecossistemas, 
promovendo o estado de conservação favorável dos valores naturais existentes, integrando as áreas florestais de ocorrência de habitats e 
de espécies da fauna e flora protegidos e de geomonumentos, os planos de água das albufeiras e os cursos de água.” 
 
Art.º 30.º - Regime 
“Aos espaços naturais aplica -se o seguinte regime: 
1 — São interditos os seguintes atos: 
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 
b) Florestação ou reflorestação com espécies de crescimento rápido; 
c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; 
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de 
inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em 
vigor; 
e) Novas construções; 
f) Construção de vias de comunicação. 
2 — São condicionados ao parecer da entidade de tutela as autorizações ou licenciamentos para a prática dos seguintes atos: 
a) Ampliação de vias de comunicação; 
b) Execução de infraestruturas públicas; 
c) Exploração de recursos geológicos e instalação de parques eólicos; 
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d) Instalação de empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação quando classificados como empreendimentos de 
turismo da natureza, limitando o acréscimo de área de construção a 50 % da existente e a uma altura de fachada de 7 metros; 
e) Obras de ampliação e reconstrução de edifícios pré -existentes, não enquadrados na alínea d) que, quando permitidos, ficam limitados a 
um acréscimo da área de construção até 50 % da existente e a uma área de construção total resultante inferior ou igual a 200 m²; 
f) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável quando não integrado em 
práticas agrícolas devidamente licenciadas.” 

 
Encontra-se condicionado ao parecer da entidade de tutela a execução de infraestruturas públicas, assumindo-se assim o mesmo para 

a implantação do gasoduto, uma vez que o Regulamento é omisso quanto a esse tipo de projetos. 

Troço 6 
Alternativa 

B 

Área de Salvaguarda: Perímetro 
de Proteção do Património 
Cultural 

Art.º 56.º - Perímetros de proteção do património cultural (bens patrimoniais imóveis) 
“1 — Os bens patrimoniais imóveis correspondem a sítios de interesse arqueológico, edifícios ou conjuntos e elementos de caráter linear 
(caminhos) que, pelo seu valor histórico, arquitetónico, etnográfico ou ambiental, devem ser alvo de medidas de proteção e promoção, 
estando devidamente identificado na Planta de Ordenamento e na Carta do Património o respetivo perímetro de proteção ou salvaguarda. 
2 — Nestes imóveis e nas áreas de proteção respetivas, as obras de construção e de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os 
alinhamentos e a altura das fachadas e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios, fica 
sujeita à aprovação da Câmara Municipal, sem prejuízo do parecer da entidade de tutela. 
3 — Nos locais identificados como património arqueológico não são permitidas quaisquer ações que prejudiquem o desenvolvimento das 
pesquisas em curso ou a levar a efeito ou que contribuam para a delapidação dos vestígios existentes devendo manter -se o uso atual do 
solo, no caso de existir a necessidade de quaisquer trabalhos ou obras que impliquem revolvimento ou movimento de terras, no interior das 
áreas de proteção, ficam condicionadas à realização de trabalhos de caracterização arqueológica prévia e ou acompanhamento 
arqueológico, devidamente autorizados nos termos da legislação específica em vigor, devendo ser definidas medidas de salvaguarda 
adequadas a cada caso. 
4 — Nos bens imóveis em cujo subsolo, debaixo do próprio imóvel ou na sua envolvente se conhece ou presume a existência de vestígios 
arqueológicos, qualquer ação que promova movimentos de terras e ou alteração da topografia do terreno e das camadas superficiais do 
solo, nas áreas de proteção, tem que ser sujeita a parecer prévio dos serviços competentes da Câmara Municipal e da entidade de tutela do 
património arqueológico. 
5 — O aparecimento de vestígios, bens e outros indícios que integram o património arqueológico durante a execução de trabalhos ou obras 
de natureza diversa obriga à imediata suspensão dos mesmos e à pronta comunicação à entidade estatal com a tutela do património 
arqueológico e demais entidades competentes, em conformidade com as disposições legais em vigor, 
6 — São da responsabilidade de arquiteto os projetos de arquitetura referentes a obras de construção, ampliação ou alteração que ocorram 
no centro histórico de Moncorvo, na área de proteção estabelecida para este e nas zonas de proteção estabelecidas para os bens 
patrimoniais imóveis. 
7 — No interior da zona de proteção estabelecida para o centro histórico, e nas estabelecidas para os bens patrimoniais imóveis, quaisquer 
trabalhos de remodelação de terrenos e de alteração da topografia ficam condicionados a aprovação dos serviços competentes da Câmara 
Municipal. 
8 — Os elementos patrimoniais de caráter linear respeitam a caminhos antigos, cujos muros delimitadores devem ser conservados, 
admitindo –se a sua remoção quando situados em solo urbano e desde que se demonstre a impossibilidade da sua manutenção. 
9 — Nos anexos IV e V do presente Regulamento, do qual são parte integrante, identificam -se os bens patrimoniais imóveis, distinguindo os 
classificados e em vias de classificação dos inventariados pela Câmara Municipal.” 

 
Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela e da Câmara Municipal. 
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Troço 6 
Alternativa 

B 

Área de Salvaguarda: Limite das 
áreas potenciais de exploração 
de recursos geológicos 

Art.º 19.º - Recursos geológicos 
“1 — A exploração e a prospeção e pesquisa dos recursos geológicos rege -se pelo estabelecido na lei específica em vigor, cumulativamente 
com as disposições do presente regulamento, encontrando -se identificadas na Planta de Ordenamento as áreas integradas em categoria de 
espaço próprio e as áreas potenciais para a sua exploração. 
2 — As atividades de exploração, prospeção e pesquisa, assim como o conhecimento, a conservação e a valorização dos recursos geológicos 
são, genericamente, compatíveis com o uso dominante associado às categorias de uso de solo rural.” 
 
Art.º 55.º 
“1 — As áreas potenciais de exploração de recursos geológicos identificadas na planta de ordenamento correspondem às áreas situadas em 
unidade geológica em que é possível a exploração de recursos geológicos. 
2 — Nas áreas potenciais incluídas em solo rural, excluindo os aglomerados rurais, não são permitidas intervenções que, pela sua natureza e 
dimensão, comprometam o aproveitamento e exploração dos recursos geológicos.” 

 
Aplicam-se as restrições constantes na legislação específica em vigor. 

Área de Salvaguarda: Estrutura 
Ecológica Municipal 

Art.º 53.º 
“1 — A estrutura ecológica municipal, identificada na Planta de Ordenamento, engloba as áreas que desempenham um papel determinante 
na proteção e valorização ambiental e na garantia da salvaguarda dos ecossistemas e da intensificação dos processos biofísicos incluindo a 
mata modelo da serra do Reboredo. 
2 — Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica municipal, sem prejuízo da legislação geral aplicável e dos usos atuais, 
independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade 
do ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer 
natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor. 
3 — Os condicionamentos ao uso e transformação do solo a exigir para as áreas incluídas na estrutura ecológica municipal são os 
estabelecidos na disciplina das categorias de espaços que a integram, articulada com os regimes legais aplicáveis às mesmas áreas. 
4 — A área mínima da parcela exigida para obras de construção estabelecida no regime especifico de cada categoria de espaço passa para o 
dobro quando sobreposta à estrutura ecológica municipal.” 

 
Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de espaço abrangidas. 

Área de Salvaguarda: Corredor 
Ecológico 

Art.º 54.º Corredor ecológico 
“1 — O corredor ecológico delimitado na Planta de Ordenamento é o definido no PROF Douro e designado por, Montesinho/Sabor/Douro/ 
Douro Internacional e respeita ao troço que cruza o território de Torre de Moncorvo, ajustado à escala do PDM. 
2 — No solo rural integrado no corredor ecológico definido aplicam-se as disposições estabelecidas no artigo anterior, referente à estrutura 
ecológica municipal. 
3 — As ações, obras e atividades admitidas nas categorias de espaços incluídas no corredor ecológico apenas são licenciadas desde que não 
provoquem a sua interrupção ou redução significativa que prejudique os objetivos subjacentes à sua delimitação, nomeadamente o de 
conectar populações de comunidades da fauna e da flora. 
4 — No âmbito do planeamento florestal as normas a aplicar no interior do corredor ecológico são as consideradas para as funções de 
proteção e de conservação, de acordo com o estabelecido no PROF Douro.” 

 
O projeto é sujeito a parecer da entidade competente na matéria. Não deverá provocar a interrupção do corredor ecológico ou a sua 

redução significativa que prejudique os objetivos subjacentes à sua delimitação, nomeadamente o de conectar populações de 
comunidades da fauna e da flora. 



   

 Página 73 de 175    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

Troço / 
Alternativa Classes e Categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 6 
Alternativa 

B 

Solo Urbanizado: Espaços 
Residenciais 

Art.º 40.º - Definição e usos 
“Os espaços residenciais correspondem a zonas com dominância da função residencial, admitindo -se ainda a instalação de equipamentos, 
atividades industriais e armazenagem, desde que compatíveis com o uso residencial, e ainda atividades comerciais e serviços.” 
 
Art.º 41.º - Caracterização e edificabilidade 
“1 — Na ampliação ou substituição de edifícios existentes ou ainda na construção de novos edifícios, cumprem -se os alinhamentos 
necessários ao reperfilamento ou correção de traçado do espaço e vias públicas existentes e ao reordenamento urbanístico da zona 
abrangida pela intervenção, nos termos constantes no presente regulamento, impondo–se limites de alturas das fachadas, justificados por 
razões de integração urbanística com os edifícios envolventes, não ultrapassando a altura da fachada o estabelecido no n.º 3 do presente 
artigo. 
2 — (…).” 

 
Aglomerado de Cabanas de Cima (cerca do pk 72+600). Inserida no corredor mas não é interferida pelo traçado do gasoduto. 

Espaços-Canal de Rede Viária 

Art.º 50.º - Identificação e regime 
“1 — Os espaços canal integram os canais ativos ou a ativar para a rede rodoviária, o canal da antiga linha de caminho de ferro do Sabor e o 
canal navegável do Douro. 
2 — Sem prejuízo do estabelecido na lei geral à rede rodoviária aplicam -se as disposições do artigo seguinte. 
3 — O canal da antiga linha de caminho de ferro do Sabor, sempre que possível, é mantido liberto, de forma a poder ser adaptado a 
utilizações com caráter turístico, recreativo e de lazer, nomeadamente ciclovia. 
4 — O canal navegável do Douro é gerido e utilizado de acordo com os regulamentos específicos, sendo favorecida a construção de 
equipamentos e infraestruturas de apoio nas margens que promovam a sua utilização turística e comercial.” 
 
Art.º 51.º - Hierarquia viária 
“1 — A rede rodoviária é hierarquizada face à função que as vias desempenham ou se propõe venham a desempenhar, da seguinte forma: 
a) Rede distribuidora principal, que integra as EN220, EN102, EN215, EN325 e via de ligação da EM 102 à sede do concelho; 
b) Rede distribuidora secundária, que integra as vias de ligação entre as sedes de freguesia e entre estas e os aglomerados urbanos de 
hierarquia inferior; 
c) Rede local, integrando as restantes vias. 
2 — Nas vias da rede distribuidora principal em solo rural não é permitida a constituição de acessos diretos a edificações marginais que, 
quando autorizadas, garantem um afastamento mínimo de 20 metros em relação à plataforma da estrada e acesso automóvel independente 
desta rede. 
3 — Nas vias da rede distribuidora secundária em solo rural as edificações marginais, quando autorizadas, garantem um afastamento 
mínimo de 8 metros relativamente à plataforma da estrada, no caso de edifícios de habitação, e de 20 metros, para edifícios com outros 
fins. 
4 — Na rede urbana respeitam -se os alinhamentos dominantes estabelecidos pelas construções existentes. 
5 — Na rede urbana a executar preveem obrigatoriamente, em ambas as margens da faixa de rodagem, passeios pavimentados, de largura 
variável em função do tipo de utilização, nunca inferior a 3,0 ou 2,25 metros, consoante tenha ou não arborização, que apenas se admite 
não contemplada em casos devidamente justificados.” 
 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento 
será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no caso das vias 

municipais. 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 5 
Alternativa A = 

B 

Condicionantes, Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública 

Art.º 6.º 
“1 – (…) 
2 — Nas áreas abrangidas pelas servidões e restrições referidas nos números anteriores do presente artigo, bem como nas 
que venham a constituir -se, aplica -se o regime estabelecido na lei geral e específica em vigor, cumulativamente com as 
disposições do presente Regulamento que com elas sejam compatíveis. 
3 — Os povoamentos florestais percorridos por incêndios são os identificados no Anexo A da Planta de Condicionantes, 
devendo a Câmara Municipal manter um arquivo permanentemente atualizado com as sucessivas edições produzidas pela 
Autoridade Florestal Nacional (AFN), com a colaboração da Câmara Municipal, sendo a edificabilidade nestas áreas 
condicionada ao estabelecido na lei e no presente regulamento.” 

Recursos Hídricos: Leitos e margens das 
correntes de água (10m/50m) 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 
de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007; e no Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 
de maio) 

Recursos Hídricos: Albufeiras de Águas Públicas 
Recursos Hídricos: Limite da zona reservada das 
albufeiras (100m) 
Recursos Hídricos: Limite da zona terrestre de 
proteção das albufeiras (500m) 
Recursos Hídricos: Limite das zonas inundáveis 
Recursos Agrícolas e Florestais: Oliveiras Condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio) 
Recursos Agrícolas e Florestais: Reserva Agrícola 
Nacional 

Condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela Portaria 
n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Agrícolas e Florestais: Aproveitamentos 
Hidroagrícolas 

Sujeita aos Regimes Jurídicos das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2005, de 26 de setembro) 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 5 
Alternativa A = 

B 

Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional 

Art.º 7.º 
“Nas áreas de REN incluídas na Região Demarcada do Douro, sem prejuízo do estabelecido no regime da REN, aplicam -se 
as seguintes disposições: 
a) As movimentações de terras e destruição do coberto vegetal não podem implicar a obstrução ou destruição das linhas de 
drenagem natural nem a alteração da morfologia das margens dos cursos de água, bem como da sua vegetação; 
b) As plantações em encostas com declive superior a 50 % são interditas, salvo quando a parcela de destino estiver ocupada 
por vinha ou outra cultura permanente, ou ainda por mortórios, caso em que pode ser efetuada em micropatamares; 
c) As plantações em encostas com declive compreendido entre 40 % e 50 % podem ser efetuadas em patamares estreitos de 
uma linha ou micropatamares; 
d) A plantação da vinha “ao alto” só pode ser efetuada em encostas ou parcelas com declive inicial da encosta inferior a 
40 %, exceto quando os solos sejam antrosolos, com maior suscetibilidade à erosão, nomeadamente os correspondentes à 
unidade cartográfica Tasdx 1.1 da carta de solos de Trás -os -Montes, onde o limite máximo é de 30 %; 
e) As plantações em parcelas já ocupadas por vinha, olival ou amendoal armadas com muros, ou ainda por mortórios, tem 
de ser feita com recurso a patamares estreitos ou micropatamares, mantendo muros de suporte, salvo nos casos em que a 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP—N) dê parecer favorável à sua remoção; 
f) É interdita a destruição de valores patrimoniais vernáculos (muros de pedra, edifícios vernáculos, calçadas de pedra, 
mortórios), bem como de núcleos de vegetação arbórea, salvo nos casos devidamente fundamentados que mereçam 
parecer favorável da DRAP -N.” 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Art.º 50.º e 51.º 

Infraestruturas: Rede Elétrica 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º 
do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 
fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro). 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 6 
Alternativa A e 

B 

Recursos Hídricos: Leitos e margens das 
correntes de água (10m/50m) 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 
de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007; e no Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 
de maio) 

Recursos Hídricos: Albufeiras de Águas Públicas 
Recursos Hídricos: Limite da zona reservada das 
albufeiras (100m) 
Recursos Hídricos: Limite da zona terrestre de 
proteção das albufeiras (500m) 
Recursos Hídricos: Limite das zonas inundáveis 
Recursos Agrícolas e Florestais: Oliveiras Condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio) 
Recursos Agrícolas e Florestais: Reserva Agrícola 
Nacional 

Condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela Portaria 
n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Agrícolas e Florestais: Aproveitamentos 
Hidroagrícolas 

Sujeita aos Regimes Jurídicos das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2005, de 26 de setembro) 

Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional 

Art.º 7.º 
“Nas áreas de REN incluídas na Região Demarcada do Douro, sem prejuízo do estabelecido no regime da REN, aplicam -se 
as seguintes disposições: 
a) As movimentações de terras e destruição do coberto vegetal não podem implicar a obstrução ou destruição das linhas de 
drenagem natural nem a alteração da morfologia das margens dos cursos de água, bem como da sua vegetação; 
b) As plantações em encostas com declive superior a 50 % são interditas, salvo quando a parcela de destino estiver ocupada 
por vinha ou outra cultura permanente, ou ainda por mortórios, caso em que pode ser efetuada em micropatamares; 
c) As plantações em encostas com declive compreendido entre 40 % e 50 % podem ser efetuadas em patamares estreitos de 
uma linha ou micropatamares; 
d) A plantação da vinha “ao alto” só pode ser efetuada em encostas ou parcelas com declive inicial da encosta inferior a 
40 %, exceto quando os solos sejam antrosolos, com maior suscetibilidade à erosão, nomeadamente os correspondentes à 
unidade cartográfica Tasdx 1.1 da carta de solos de Trás -os -Montes, onde o limite máximo é de 30 %; 
e) As plantações em parcelas já ocupadas por vinha, olival ou amendoal armadas com muros, ou ainda por mortórios, tem 
de ser feita com recurso a patamares estreitos ou micropatamares, mantendo muros de suporte, salvo nos casos em que a 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP—N) dê parecer favorável à sua remoção; 
f) É interdita a destruição de valores patrimoniais vernáculos (muros de pedra, edifícios vernáculos, calçadas de pedra, 
mortórios), bem como de núcleos de vegetação arbórea, salvo nos casos devidamente fundamentados que mereçam 
parecer favorável da DRAP -N.” 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Art.º 50.º e 51.º 

Infraestruturas: Rede Elétrica 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º 
do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 
fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro). 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 6 
Alternativa A e 

B 

Infraestruturas: Abastecimento de Água 
(Adução) 

Condicionado ao abrigo da legislação em vigor na matéria: as infraestruturas de abastecimento de água possuem uma 
servidão de 10 m, imposta após publicação do Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944. As normas técnicas a 
que devem obedecer a conceção, o dimensionamento, a construção e a exploração dos sistemas de abastecimento de água, 
bem como as respetivas normas de higiene e segurança constam do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto 
(artigos 1.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de agosto) 

Troço 6 
Alternativa A 

Recursos Geológicos: Termas de Bem Saúde 
(Perímetro de Proteção) 

Condicionados ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 86/90 de 16 de março (retificado no Decreto 
Regulamentar n.º 149, I Série, de 30/06/90 - aprova o Regulamento das Águas Minerais Naturais. 
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MUNICÍPIO DE VILA FLOR 

Troço / 
Alternativa 

Classes e Categorias de 
Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 6 
Alternativa 

A e B 

Espaços Agrícolas – 
Espaços Agrícolas 
pertencentes à RAN 

Art.º 56.° - Caracterização 
“Os espaços agrícolas caracterizam-se pela sua elevada aptidão para as actividades agrícolas (…).” 
 
Art.º 57.° 
“Os espaços agrícolas pertencentes à RAN encontram-se delimitados na planta de ordenamento e na planta actualizada de condicionantes e regem-
se pelo seu regime jurídico e demais legislação complementar em vigor.” 
 

Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente à RAN. 

Espaços Agrícolas – Outros 
Espaços Agrícolas 

Art.º 58.º 
“1 - Os outros espaços agrícolas correspondem a áreas que tenham sido submetidas a importantes investimentos destinados a aumentar com 
carácter duradouro a capacidade produtiva dos solos e a outros solos cujo aproveitamento seja determinante para a viabilidade económica de 
explorações agrícolas existentes. 
2 - Incluem-se nesta classe de espaços as áreas integradas nos perímetros de rega. 
3 - Aos outros espaços agrícolas é aplicável o regime da RAN.” 
 

Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente à RAN e às Obras de 
Aproveitamento Hidroagrícola. 

Espaços Culturais e 
Naturais – Espaços 
Naturais de Utilização 
Múltipla 

Art.º 62.° - Caracterização e objectivo fundamental 
“1 - São espaços complexos, fracamente humanizados, e fundamentais quer na manutenção e incremento da qualidade dos recursos naturais, quer 
na melhoria da própria qualidade de vida das populações do concelho. 
2 - Constitui objectivo fundamental da regulamentação referente a esta classe de espaços a exploração racional dos recursos naturais, permitindo 
a sua renovação e o seu incremento qualitativo.” 
 
Art.º 63.° - Usos permitidos 
“São permitidos os seguintes usos: 
1) Agricultura tradicional e ou biológica; 
2) Pastorícia: 
3) Silvicultura, que respeitará as seguintes regras: 
a) Nas áreas a arborizar ou a rearborizar com dimensão inferior a 50 ha, os povoamentos incluirão preferencialmente espécies folhosas e resinosas 
indígenas e ou exóticas tradicionais; 
b) Nas áreas a arborizar ou a rearborizar com dimensão igual ou superior a 50 ha, os povoamentos deverão ser sempre compartimentados e 
privilegiar as espécies folhosas e resinosas indígenas e ou exóticas tradicionais, nomeadamente o castanheiro, a cerejeira, o sobreiro e o pinheiro-
bravo; 
4) Recolha de lenha para utilização própria como combustível, desde que não seja irremediavelmente danificado qualquer espécime pertencente a 
uma espécie de porte arbóreo, mesmo ainda jovem; 
5) Caça e pesca, regulada pela lei geral; 
6) Apicultura; 
7) Actividades de recreio e lazer, não incompatíveis com o objectivo fundamental exposto no n.° 2 do artigo 62.° do presente Regulamento; 
8) Recolha de plantas aromáticas; 
9) Outros, desde que não incompatíveis com o objectivo fundamental exposto no n.° 2 do artigo 62.° do presente Regulamento.” 
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Alternativa 

Classes e Categorias de 
Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

 
Art.º 64.° - Restrições 
“No espaço natural de uso múltiplo são proibidas todas as obras ou acções que impliquem a destruição da vegetação arbórea existente e a 
alteração do relevo natural, excepto quando decorrentes da execução de projectos devidamente aprovados.” 

 
De acordo com o Art.º 64.°a compatibilidade do projeto do gasoduto com a classe de espaço encontra-se dependente da sua aprovação. 

Troço 6 
Alternativa 

A e B 

Espaços Culturais e 
Naturais: Áreas de 
Proteção ao Património 
Histórico-Arqueológico – 
Património Arqueológico 

Art.º 67.° - Caracterização e objectivo 
“1 - São áreas de protecção aos sítios histórico-arqueológicos delimitadas, igualmente, na planta actualizada de condicionantes e referidas no 
artigo 22.° do presente Regulamento. 
2 - É objectivo da delimitação destas áreas a salvaguarda e valorização do património existente.” 
 
Art.º 68.° - Estatuto de utilização 
“Nas áreas de protecção delimitadas só serão permitidos usos que não coloquem em risco a conservação dos valores patrimoniais e a futura 
possibilidade de escavações com fins científicos e ou de investigação.” 
 
Art.º 69.° - Restrições 
“Nas áreas de protecção delimitadas serão estritamente proibidas as seguintes acções: 
a) A lavra mecânica da terra; 
b) A edificação; 
c) A execução de obras; 
d) A arborização e a rearborização.” 
 
Art.º 70.° - Excepções 
“1 - Exceptuam-se ao estabelecido na alínea c) do artigo anterior as obras necessárias à conservação, consolidação e valorização do património, 
tendo em vista a sua divulgação cultural e desde que: 
a) O respectivo projecto seja realizado por arquitecto e aprovado pela entidade competente; 
b) A realização das obras seja integralmente acompanhada por um técnico designado pela Câmara Municipal. 
2 - No caso de património classificado, cabe ao IPPAR a nomeação de um técnico para o acompanhamento do projecto e das obras, que agirá de 
acordo com a lei geral e especial em vigor.” 
 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela e da Câmara Municipal. 
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Troço 6 
Alternativa 

A e B 

Espaços-Canal: Rede 
Viária Nacional 

Art.º 27.°- Servidão non aedificandi às estradas da rede nacional 
“1 - Integra a rede fundamental do Plano Rodoviário Nacional a EN 102, entre o limite do concelho junto a Trindade e o limite do concelho junto a 
Junqueira. 
2 - Integram a rede complementar outras estradas do Plano Rodoviário 
Nacional: 
a) A EN 213, entre o limite do concelho junto ao Cachão e o cruzamento com a EN 215; 
b) A EN 214, desde o limite do concelho, por Carvalho de Egas, até ao cruzamento com a EN 213; 
c) A EN 215, desde o quilómetro 0 até ao cruzamento com a EN 102. 
3 - Estão ainda sob jurisdição da Junta Autónoma de Estradas as seguintes estradas desclassificadas: 
a) A EN 214 - troço desclassificado -, desde o cruzamento com a EN 213 até ao cruzamento com a EN 102; 
b) A EN 314 - troço desclassificado -, desde o limite do concelho, por Vieiro, até ao cruzamento com a EN 213; 
c) A EN 324 - troço desclassificado -, desde o cruzamento com a EN 214, por Valtorno, até ao limite do concelho. 
4 - As faixas de servidão non aedificandi adjacentes às vias referidas nos n.os 1, 2 e 3 do presente artigo serão nunca inferiores ao estabelecido 
nalegislação em vigor.” 

 
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será 

efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal. 

Espaços-Canal: Outras 
Vias Municipais 

Art.º 28.°- Servidão non aedificandi às vias municipais 
“As vias municipais, com excepção das estradas desclassificadas sob jurisdição da JAE, serão protegidas com faixas de servidão non aedificandi e 
outras condicionantes à edificação, com valores nunca inferiores aos da legislação em vigor e de acordo com a hierarquia da rede viária municipal 
estabelecida.” 

 
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será 

efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Autarquia. 

Troço 6 
Alternativa 

B 

Espaços Culturais e 
Naturais: Áreas de 
Proteção ao Património 
Histórico-Arqueológico – 
Património Edificado 

Art.º 67.° - Caracterização e objectivo 
“1 - São áreas de protecção aos sítios histórico-arqueológicos delimitadas, igualmente, na planta actualizada de condicionantes e referidas no 
artigo 22.° do presente Regulamento. 
2 - É objectivo da delimitação destas áreas a salvaguarda e valorização do património existente.” 
 
Art.º 68.° - Estatuto de utilização 
“Nas áreas de protecção delimitadas só serão permitidos usos que não coloquem em risco a conservação dos valores patrimoniais e a futura 
possibilidade de escavações com fins científicos e ou de investigação.” 
 
Art.º 69.° - Restrições 
“Nas áreas de protecção delimitadas serão estritamente proibidas as seguintes acções: 
a) A lavra mecânica da terra; 
b) A edificação; 
c) A execução de obras; 
d) A arborização e a rearborização.” 
 
Art.º 70.° - Excepções 
“1 - Exceptuam-se ao estabelecido na alínea c) do artigo anterior as obras necessárias à conservação, consolidação e valorização do património, 
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tendo em vista a sua divulgação cultural e desde que: 
a) O respectivo projecto seja realizado por arquitecto e aprovado pela entidade competente; 
b) A realização das obras seja integralmente acompanhada por um técnico designado pela Câmara Municipal. 
2 - No caso de património classificado, cabe ao IPPAR a nomeação de um técnico para o acompanhamento do projecto e das obras, que agirá de 
acordo com a lei geral e especial em vigor.” 

 
Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela e da Câmara Municipal. 

Troço 6 
Alternativa 

B 

Espaços Florestais – 
Núcleos Florestais 

Art.º 59.° - Caracterização 
“Os espaços florestais são identificados na planta de ordenamento com as seguintes designações: 
a) Perímetros florestais: 
b) Núcleos florestais, com áreas iguais ou superiores a 50 ha; 
c) Projectos florestais.” 
 
Art.º 60.° - Estatuto do uso e ocupação 
“1 - Os perímetros florestais são destinados ao aproveitamento florestal, segundo planos de exploração elaborados pelo Instituto Florestal, e 
encontram-se submetidos ao regime legal específico, o regime florestal. 
2 - Os restantes espaços florestais referidos nas alíneas b) e c) do artigo 
59.° serão regulados pela legislação em vigor e demais condicionamentos previstos neste Regulamento.” 
 
Art.º 61.° - Edificabilidade 
“A edificação nos espaços florestais é permitida nas seguintes situações: 
1) Reconstrução, recuperação ou reabilitação de edificações já existentes; 
2) Construção de edifícios e anexos de apoio às actividades e usos permitidos.” 
3) Obras destinadas à prevenção e combate de fogos florestais, nomeadamente pequenas barragens e pontos de água contra incêndios, a abertura 
de caminhos florestais e a instalação de linhas de corta-fogo.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor. 

Espaços Florestais – 
Núcleos Florestais, com 
áreas iguais ou superiores 
a 50 ha 

Espaços Urbanos e 
Urbanizáveis – Espaços 
Urbanos 

Art.º 34.° - Caracterização 
“Os espaços urbanos caracterizam-se pelo uso do solo predominantemente edificado e infra-estruturado, apresentando condições para habitação, 
equipamento, comércio e serviços e outras actividades compatíveis com as anteriores.” 
 
Art.º 35.° - Uso dominante 
“O uso dominante dos espaços urbanos é a edificação para habitação.” 
 
Art.º 36.° - Usos supletivos 
“São usos supletivos nos espaços urbanos a edificação para equipamentos, comércio e serviços e as áreas verdes urbanas.” 
 
Art.º 37.° - Outros usos compatíveis 
“São consideradas compatíveis com o uso dominante e com os usos supletivos estabelecidos, respectivamente nos artigos 35.° e 36.°, as seguintes 
instalações: (…).” 

 
Apesar de inserida no corredor a localidade de Belhenvai, cerca do pk 16+700, não é interferida pelo traçado do gasoduto. 
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Troço 6 
Alternativa 

B 

Espaços-Canal: Rede 
Viária Intermunicipal 

Art.º 28.°- Servidão non aedificandi às vias municipais 
“As vias municipais, com excepção das estradas desclassificadas sob jurisdição da JAE, serão protegidas com faixas de servidão non aedificandi e 
outras condicionantes à edificação, com valores nunca inferiores aos da legislação em vigor e de acordo com a hierarquia da rede viária municipal 
estabelecida.” 

 
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será 

efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Autarquia. 

Espaços-Canal: Rede 
Viária Municipal Principal 

 

Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões Administrativas 
e Restrições de Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 6 
Alternativa A 

e B 

Servidões Administrativas e Outras 
Restrições de Utilidade Pública ao uso dos 
Solos 

Art.º 9.°: Generalidades - Identificação e regime 
“1 - As servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública ao uso dos solos encontram-se delimitadas ou 
identificadas na planta actualizada de condicionantes e regem-se pela lei geral e especial e pelo presente Regulamento. 
2 - As servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública aos usos dos solos identificadas neste Regulamento são 
as seguintes: 
a) Domínio público hídrico; 
b) Margens e zonas inundáveis; 
c) Albufeiras, zonas reservadas e de protecção; 
d) Zona de defesa e ou protecção aos recursos geológicos; 
e) Reserva Ecológica Nacional; 
f) Reserva Agrícola Nacional; 
g) Perímetros de rega; 
h) Perímetros florestais; 
i) Reservas de caça; 
j) Perimetros de protecção a monumentos nacionais, imóveis de interesse público e outros sítios histórico-arqueológicos 
protegidos; 
l) Perímetros de protecção e servidões a redes de abastecimento de água, redes de drenagem de esgoto e condutas e canais de 
rega; 
m) Perímetro de protecção a estações de tratamento de águas residuais; 
n) Servidão à passagem de linhas eléctricas; 
o) Servidão radioeléctrica; 
p) Servidão non aedificandi às estradas da rede nacional; 
q) Servidão non aedificandi às vias municipais; 
r) Servidão non aedificandi à linha do caminho de ferro; 
s) Perímetro de protecção a marcos geodésicos.” 

Património Natural – Reserva Agrícola 
Nacional 

Art.º 18.° 
“Encontram-se delimitadas na planta actualizada de condicionantes e na planta de ordenamento as áreas integradas na 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e que se regem pelo regime da RAN, nos termos da legislação em vigor.” 
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Troço 6 
Alternativa A 

e B 

Património Natural – Cursos de 
Água/Margens (REN) 

Art.º 10.° - Domínio público hídrico 
“Fazem parte do domínio público hídrico e encontram-se protegidos, segundo a legislação em vigor, as águas públicas e os 
leitos e as margens dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nos troços em que atravessem terrenos públicos do 
Estado.” 
 
Art.º 11.° - Margens e zonas inundáveis 
“1 - Nas margens das águas não navegáveis nem flutuáveis, de 10 m de largura, a ocupação ou utilização do solo encontra-se 
condicionada e rege-se pela legislação em vigor, considerando-se non aedificandi uma faixa mínima de 5 m. 
2 - Nas zonas inundáveis do rio Tua a ocupação do solo encontra-se condicionada e rege-se pela legislação em vigor.” 

Património Histórico – Arqueológico – Imóveis 
de interesse concelhio (Proposta do PDM) 

Art.º 22.° - Perímetros de protecção a monumentos nacionais, imóveis de interesse público e outros sítios histórico-
arqueológicos protegidos 
“1 - Encontram-se classificados como imóveis de interesse público e protegidos, segundo a legislação em vigor, os seguintes 
valores: 
a) Fonte na Rua da Fonte, Vila Flor; 
b) Muralhas do Castelo e Portas da Vila, Rua de D. Dinis, Vila Flor; 
c) Pelourinho de Vila Flor, Largo do Padre António José Morais, Vila Flor; 
d) Forca de Freixiel, Freixiel; 
e) Pelourinho de Freixiel, Largo do Pelourinho, Freixiel; 
f) Três Cruzeiros da Santa Comba da Vilariça, Santa Comba da Vilariça; 
g) Pelourinho de Vilas Boas, Largo da Lamela, Vilas Boas. 
2 - É proposta a classificação como monumento nacional e delimitado o respectivo perímetro de protecção na planta 
actualizada de condicionantes para o cabeço da Mina, em Assares. 
3 - O regime de protecção para o valor proposto para classificação como monumento nacional, no interior do respectivo 
perímetro de protecção, equipara-se ao estabelecido, nos termos da lei, para os monumentos nacionais. 
4 - São propostos para classificação como imóveis de interesse público e delimitados os respectivos perímetros de protecção, 
na planta actualizada de condicionantes, os seguintes valores: 
a) Olival do Rei, Ribeirinha, Vilas Boas; 
b) Minas romanas, Carvão, Benlhevai; 
c) «Castelo», Castro de Freixiel, Freixiel; 
d) Poço da Moura, Cova da Moura, Assares; 
e) «Castelo» de Macedinho, Macedinho, Trindade; 
f) Igreja matriz de Vila Flor, Vila Flor; 
g) Fragas da Serra, Freixiel; 
h) Anta da Chã Grande, Sampaio (em vias de classificação); 
i) Penedos gravados de Freixiel, Couço, Freixiel; 
j) Marcos medievais de Alagoa, Valtorno; 
k) Necrópole medieval de Salgueiral, Freixiel; 
l) Antas de Chã da Senhora da Rosa, Sampaio; 
m) Marco do Alto da Serra, Benlhevai. 
5 - São propostos para classificação como imóveis de interesse concelhio e delimitados os respectivos perímetros de protecção, 
na planta actualizada de condicionantes, os seguintes valores: 
a) Habitat romano de Santa Comba da Vilariça, Ferradosa, Santa Comba da Vilariça; 
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b) Portal de uma casa em Roios, Roios; 
c) Azenha Nova, Ribeirinha, Vilas Boas; 
d) Azenha das Três Rodas, Vilarinho das Azenhas; 
e) Cabeço murado de Valtorno, Valtorno; 
f) «Castelo», Castro Velho, Vilarinho das Azenhas, Vilas Boas; 
g) Povoado romano de Freixiel, Freixiel; 
h) Cabeço de São Pedro, Lodões; 
i) Castelo de Godeiros, Nabo; 
j) Ruínas da Capela de São Domingos, Freixiel; 
k) Igreja de Nossa Senhora do Castanheiro, Valtorno; 
l) Igreja da Santíssima Trindade, Trindade; 
m) Capela do Santíssimo, Assares; 
n) Pala do Conde, Nabo; 
o) Igreja barroca de Vilarinho das Azenhas, Vilarinho das Azenhas; 
p) Igreja matriz de Roios, Roios; 
q) Barreiro I, Samões; 
r) Barreiro II, Samões, Candoso; 
s) Fachada quinhentista de Mourão, Mourão; 
t) Fonte do Olmo, Quinta do Olmo, Vila Flor; 
u) Povoado romano de Salgueiro, Benlhevai; 
v) Aldeia do Gavião, Seixo de Manhoses; 
x) Osseira, Alagoa, Valtorno; 
z) Cabeço da Nossa Senhora da Assunção, Vilas Boas. 
6 - O regime de protecção no interior dos perímetros de protecção referidos nos n.os 4 e 5 do presente artigo obedecerá ao 
estabelecido, nos termos da lei, para os imóveis de interesse público. 
7 - São ainda identificados e delimitados os respectivos perímetros de protecção, na planta actualizada de condicionantes, os 
seguintes valores histórico-arqueológicos: 
a) Habitat romano da Póvoa, Candoso; 
b) Habitat romano de São Domingos de Vieiro, Vieiro, Freixiel; 
c) Povoado romano de São Pedro de Lodões, Lodões; 
d) Habitat romano de Mourão Velho, Mourão; 
e) Povoado romano de Godeiros, Nabo; 
f) Tapados de Santa Cruz, Nabo; 
g) Núcleo antigo de Santo Estêvão, Roios; 
h) Fraga do Castelo, Roios; 
i) Parede Nova de Roios, Roios; 
j) Santa Marinha de Sampaio, Sampaio; 
k) Monte Grande, Seixo de Manhoses; 
l) Pedra da Luz, Macedinho, Trindade; 
m) «Castelo» de Valadares, Vale Frechoso; 
n) Rua do Saco, Vila Flor; 
o) Habitat romano da Quinta dos Castelares, Vila Flor; 
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p) Casarelhos de Meireles, Meireles, Vilas Boas; 
q) Moura de Meireles, Meireles, Vilas Boas; 
r) Habitat romano de Lodões, Lodões; 
s) Fonte antiga de Benlhevai, Benlhevai; 
t) Capela da Senhora dos Remédios, Vilarinho das Azenhas; 
u) Fonte arcada de Valtorno, Valtorno; 
v) Facho, Vila Flor; 
x) Capela da Senhora da Rosa, Sampaio; 
z) Minas de Roios, Roios.” 

Troço 6 
Alternativa A 

e B 
Outras Áreas da REN 

Art.º 14.° - Reserva Ecológica Nacional 
“As áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN) referenciadas na planta de condicionantes correspondem à delimitação 
aprovada das áreas a integrar na REN relativas ao concelho e que são as seguintes: 
a) Leitos e cursos de água e ínsuas: 
b) Zonas ameaçadas pelas cheias: 
c) Albufeiras e faixa de protecção; 
d) Cabeceiras das linhas de água; 
e) Áreas de infiltração máxima; 
f) Áreas com risco de erosão.” 
 
Art.º 15.° - Reserva Ecológica Nacional - Regime jurídico 
“Às áreas da REN é aplicável o seu regime jurídico, tendo em conta o estabelecido nos números seguintes deste artigo. 
1 - Nas cabeceiras das linhas de água deverá assegurar-se a defesa contra a erosão e evitar-se obstruções ao escoamento 
superficial da água, favorecendo a infiltração das águas pluviais. 
2 - Para efeitos do número anterior, deverá proteger-se o coberto vegetal existente e reduzir as áreas não revestidas, 
privilegiando os seguintes tipos de revestimento vegetal: 
a) Nas áreas agrícolas, os prados e as pastagens permanentes; 
b) Nas áreas florestais com baixo risco de erosão, a vegetação espontânea para pastagem extensiva; 
c) Nas partes mais altas das linhas de água de regime torrencial e nas encostas de declives acentuados, a floresta de protecção 
predominantemente de carvalhal e mistos de folhosas. 
3 - Nas áreas de infiltração máxima deverá assegurar-se a implantação de coberto vegetal que favoreça a retenção de água e 
aumente a permeabilidade ao nível superficial do solo, contribuindo para o retardamento da escorrência superficial da água 
das chuvas. 
a) Nas áreas agrícolas serão recomendáveis os prados permanentes e as práticas culturais adequadas, com lavouras segundo as 
curvas de nível e rotações que contrariem a ocorrência de solo nu na época das chuvas. 
b) Nas áreas florestais deverá assegurar-se a sua função de retenção das águas, privilegiando os mistos de folhosas nos maciços 
e cortinas de protecção nas áreas agrícolas. 
c) Nos núcleos florestais existentes deverão contrariar-se os cortes rasos e deverá proceder-se à reflorestação das áreas 
ardidas com espécies adequadas à sua função de protecção. 
4 - Nas áreas de infiltração máxima não é permitido o depósito de resíduos sólidos poluentes e a descarga directa de efluentes 
líquidos poluentes de qualquer natureza. 
5 - Nas áreas com risco de erosão deverá assegurar-se a fixação e melhoramento do solo, através da protecção e extensão das 
áreas com vegetação natural. 
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6 - Para efeitos do número anterior, deverão proteger-se as áreas de floresta autóctone de folhosas e alargar-se a sua área 
com plantação nas linhas de água e nas encostas mais declivosas não protegidas.” 
 
Art.º 16.° - Reserva Ecológica Nacional - Regime de excepção 
“Com regime de excepção poderão ser licenciadas, em áreas da REN, acções que, pela sua natureza e dimensão, sejam 
insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico naquelas áreas, de acordo com os seguintes condicionamentos e disposições: 
1) A realização de acções que tenham por objecto a beneficiação da actividade agrícola e ou florestal, nomeadamente através 
da alteração do relevo para adaptação dos terrenos às culturas e a criação de acessos rurais com largura não superior a 4 m, 
desde que autorizadas pelos organismos competentes da tutela; 
2) As construções, ampliações e remodelações de edifícios tradicionais de apoio às actividades agrícolas e silvícolas, desde que 
satisfaçam cumulativamente os seguintes condicionamentos e disposições: 
a) Não existência, fora da REN, de alternativa viável para a sua localização; 
b) Não comprometimento de áreas pertencentes aos ecossistemas referidos nas alíneas a), b) e e) do artigo 14.° do presente 
Regulamento; 
c) Altura máxima acima do solo de 6 m, salvo instalações com satisfatória justificação técnica; 
d) Área de implantação não superior a 250 m2, salvo instalações com satisfatória justificação técnica; 
e) Área mínima da parcela de 5 ha; 
f) Declive do terreno inferior ou igual a 45%; 
g) Alta qualidade arquitectónica e de saneamento, com integração paisagística adequada; 
3) As construções, ampliações ou remodelações de habitações destinadas 
à residência habitual do proprietário ou do titular dos direitos de exploração ou ainda destinadas à habitação dos 
trabalhadores permanentes da exploração agrícola, silvícola ou agro-florestal, desde que satisfaçam cumulativamente ao 
estabelecido nas alíneas a) e b) do n.° 2, e ainda: 
a) Altura máxima acima do solo de 2 pisos ou 6 m; 
b) Área de implantação não superior a 250 m2; 
c) Área mínima da parcela de 5 ha; 
d) Área impermeabilizada não superior a 400 m2; 
e) Declive do terreno inferior ou igual a 35%; 
4) As construções, ampliações ou remodelações de edifícios no âmbito do turismo rural são permitidas, desde que satisfaçam 
cumulativamente ao estabelecido nas alíneas a) e b) do n.° 2, e ainda: 
a) Área mínima da parcela de 4 ha; 
b) As novas construções apenas poderão ser edificadas se o declive do terreno não exceder os 35%; 
c) Para as novas construções e ampliações é obrigatória a elaboração de um estudo de integração paisagística e ambiental, 
certificando a manutenção do equilíbrio ecológico; 
d) Em todas as obras deverá ser impermeabilizada a menor área possível do ponto de vista técnico; 
5) Parques de campismo; 
6) Conjuntos turísticos, meios complementares de alojamento turístico, estabelecimentos hoteleiros e similares localizados na 
faixa de protecção às albufeiras, desde que não integrados em qualquer outro ecossistema da REN; 
7) Obras com finalidade agrícola ou florestal, nomeadamente tanques para rega, pequenas barragens e pontos de água contra 
incêndios.” 
 
Art.º 17.° 
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Reserva Ecológica Nacional - Disposições complementares 
“1 - As alterações topográficas, necessárias à implementação das acções licenciadas ao abrigo do artigo 16.°, deverão garantir 
o restabelecimento e ou compensação da drenagem natural do terreno. 
2 - As áreas em que se verifique alteração do relevo, decorrente da execução de projectos devidamente aprovados ao abrigo 
do artigo 16.°, deverão ser revestidas com vegetação adequada, de modo a evitar-se o arrastamento de solo por escorrência 
superficial. 
3 - As construções em encostas com declive superior a 25% deverão adaptar-se ao terreno de forma escalonada. 
4 - Em todas as albufeiras abaixo do NPA (nível de pleno armazenamento) é interdita toda e qualquer acção de 
edificabilidade, incluindo as reconstruções.” 

Troço 6 
Alternativa A 

e B 

Áreas Protegidas pelo PDM – Áreas de 
Proteção ao Património Histórico - 
Arqueológico 

Art.º 67.° - Caracterização e objectivo 
“1 - São áreas de protecção aos sítios histórico-arqueológicos delimitadas, igualmente, na planta actualizada de 
condicionantes e referidas no artigo 22.° do presente Regulamento. 
2 - É objectivo da delimitação destas áreas a salvaguarda e valorização do património existente.” 
 
Art.º 68.° - Estatuto de utilização 
“Nas áreas de protecção delimitadas só serão permitidos usos que não coloquem em risco a conservação dos valores 
patrimoniais e a futura possibilidade de escavações com fins científicos e ou de investigação.” 
 
Art.º 69.° - Restrições 
“Nas áreas de protecção delimitadas serão estritamente proibidas as seguintes acções: 
a) A lavra mecânica da terra; 
b) A edificação; 
c) A execução de obras; 
d) A arborização e a rearborização.” 
 
Art.º 70.° - Excepções 
“1 - Exceptuam-se ao estabelecido na alínea c) do artigo anterior as obras necessárias à conservação, consolidação e 
valorização do património, tendo em vista a sua divulgação cultural e desde que: 
a) O respectivo projecto seja realizado por arquitecto e aprovado pela entidade competente; 
b) A realização das obras seja integralmente acompanhada por um técnico designado pela Câmara Municipal. 
2 - No caso de património classificado, cabe ao IPPAR a nomeação de um técnico para o acompanhamento do projecto e das 
obras, que agirá de acordo com a lei geral e especial em vigor.” 

Rede de Energia Elétrica – Linhas de Alta 
Tensão 

Art.º 25.° 
“As linhas de energia eléctrica encontram-se protegidas por servidão à sua passagem, de acordo com a legislação em vigor, 
que estabelece distâncias mínimas dos edifícios às linhas eléctricas em função da tensão instalada na rede.” Rede de Energia Elétrica – Linhas de Média 

Tensão 
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Troço 6 
Alternativa A 

e B 

Rede Viária – Estradas da Rede Nacional 
“Outras Estradas” e Estradas Nacionais 
Desclassificadas 

Art.º 27.°- Servidão non aedificandi às estradas da rede nacional 
“1 - Integra a rede fundamental do Plano Rodoviário Nacional a EN 102, entre o limite do concelho junto a Trindade e o limite 
do concelho junto a Junqueira. 
2 - Integram a rede complementar outras estradas do Plano Rodoviário 
Nacional: 
a) A EN 213, entre o limite do concelho junto ao Cachão e o cruzamento com a EN 215; 
b) A EN 214, desde o limite do concelho, por Carvalho de Egas, até ao cruzamento com a EN 213; 
c) A EN 215, desde o quilómetro 0 até ao cruzamento com a EN 102. 
3 - Estão ainda sob jurisdição da Junta Autónoma de Estradas as seguintes estradas desclassificadas: 
a) A EN 214 - troço desclassificado -, desde o cruzamento com a EN 213 até ao cruzamento com a EN 102; 
b) A EN 314 - troço desclassificado -, desde o limite do concelho, por Vieiro, até ao cruzamento com a EN 213; 
c) A EN 324 - troço desclassificado -, desde o cruzamento com a EN 214, por Valtorno, até ao limite do concelho. 
4 - As faixas de servidão non aedificandi adjacentes às vias referidas nos n.os 1, 2 e 3 do presente artigo serão nunca 
inferiores ao estabelecido nalegislação em vigor.” 

Rede Viária – Estradas Municipais 

Art.º 28.°- Servidão non aedificandi às vias municipais 
“As vias municipais, com excepção das estradas desclassificadas sob jurisdição da JAE, serão protegidas com faixas de servidão 
non aedificandi e outras condicionantes à edificação, com valores nunca inferiores aos da legislação em vigor e de acordo com 
a hierarquia da rede viária municipal estabelecida.” 
 
Art.º 77.°- Hierarquia da rede viária municipal 
“1 - Para efeitos deste Regulamento, a hierarquia da rede viária municipal estabelecida, representada na planta de 
ordenamento, é a seguinte: 
a) Rede intermunicipal; 
b) Rede municipal principal; 
c) Rede municipal secundária; 
d) Outras vias municipais. 
2 - Integram a rede intermunicipal: 
a) EN 214 - troço desclassificado - entre o cruzamento com a EN 213 e a EN 102; 
b) EN 314 - troço desclassificado - desde o limite do concelho, por Vieiro, até ao cruzamento com a EN 213; 
c) EN 324 - troço desclassificado - desde o cruzamento com a EN 214, por Valtorno, até ao limite do concelho; 
d) EM 578, desde o cruzamento com a EN 102, por Freixeda, até ao limite do concelho; 
e) EM 603, desde Santa Comba da Vilariça, por Vale Frechoso, até ao limite do concelho. 
3 - Integram a rede municipal principal: 
a) EM 604, entre Vilas Boas e o cruzamento com a EN 213; 
b) EM 608, entre Vila Flor e Sampaio e o cruzamento com a EN 102; 
c) EM 609, entre Seixo de Manhoses e o cruzamento com a EN 214; 
d) EM 629, desde o cruzamento com a EN 314, por Folgares, e o limite do concelho; 
e) CM 1148, entre Vila Flor e Seixo de Manhoses; 
f) VM 1, entre o cruzamento do CM 1148 e o Parque de Campismo. 
4 - Integram a rede municipal secundária: 
a) EM 586, desde o cruzamento da EN 102 até à barragem da Burga; 
b) EM 587, desde a EN 102 até ao limite do concelho, a caminho de Vilarelhos; 
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c) EM 604, desde Vilas Boas, por Vilarinho das Azenhas, até ao limite do concelho; 
d) EM 604/1, desde a EM 604 até ao Cabeço da Senhora da Assunção; 
e) EM 605, entre o cruzamento com a EN 214 e Benlhevai; 
f) EM 606, desde o cruzamento com a EN 102 até Assares; 
g) Em 608/1, desde Vila Flor a Roios; 
h) EM 610, desde o cruzamento com a EN 215 até ao Nabo; 
i) EM 625, desde o cruzamento com a EN 214 até Candoso; 
j) EM 626, desde Valtorno, por Mourão, pelo segundo cruzamento com a EN 324, até ao limite do concelho; 
l) CM 1096, entre os limites do concelho, por Macedinho; 
m) CM 1145, desde Vilas Boas até Ribeirinha; 
n) CM 1146, desde o cruzamento com a EN 213 até Vilas Boas; 
o) CM 1147, desde o cruzamento com a EN 213 até Meireles; 
p) CM 1148/1, desde o cruzamento com o CM 1148 até ao Arco; 
q) CM 1150, desde o cruzamento com a EM 626 até Alagoa; 
r) VM 4, desde Roios até Lodões. 
5 - Integram as outras vias municipais as restantes vias do concelho, nomeadamente as ligações de acesso local e as serventias 
a zonas agrícolas e florestais.” 

Troço 6 
Alternativa A 

Servidão radioelétrica – Faixa de 
desobstrução 

Art.º 26.° 
“A servidão radioeléctrica é constituída pelas áreas envolventes dos centros radioeléctricos, zonas de libertação, e pelas 
faixas que unem dois centros, faixas de desobstrução, devidamente assinaladas na planta actualizada de condicionantes e 
regida de acordo com a legislação em vigor.” 
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Troço 6 
Alternativa B 

Rede Cadastral – Vértices Geodésicos 

Art.º 30.° - Cartografia - Perímetros de proteção a marcos geodésicos 
“1 - Os marcos geodésicos encontram-se protegidos por uma área envolvente mínima de 15 m de raio, na qual é estritamente 
proibida qualquer acção que ameace o seu bom estado de conservação, a sua localização geográfica e a sua visibilidade a 
partir de pontos distantes. 
2 - Todas as intervenções nas suas proximidades carecem de autorização do Instituto Geográfico e Cadastral.” 

Rede Viária – Estradas da Rede Viária 
Fundamental 

Art.º 27.°- Servidão non aedificandi às estradas da rede nacional 
“1 - Integra a rede fundamental do Plano Rodoviário Nacional a EN 102, entre o limite do concelho junto a Trindade e o limite 
do concelho junto a Junqueira. 
2 - Integram a rede complementar outras estradas do Plano Rodoviário 
Nacional: 
a) A EN 213, entre o limite do concelho junto ao Cachão e o cruzamento com a EN 215; 
b) A EN 214, desde o limite do concelho, por Carvalho de Egas, até ao cruzamento com a EN 213; 
c) A EN 215, desde o quilómetro 0 até ao cruzamento com a EN 102. 
3 - Estão ainda sob jurisdição da Junta Autónoma de Estradas as seguintes estradas desclassificadas: 
a) A EN 214 - troço desclassificado -, desde o cruzamento com a EN 213 até ao cruzamento com a EN 102; 
b) A EN 314 - troço desclassificado -, desde o limite do concelho, por Vieiro, até ao cruzamento com a EN 213; 
c) A EN 324 - troço desclassificado -, desde o cruzamento com a EN 214, por Valtorno, até ao limite do concelho. 
4 - As faixas de servidão non aedificandi adjacentes às vias referidas nos n.os 1, 2 e 3 do presente artigo serão nunca 
inferiores ao estabelecido nalegislação em vigor.” 
 
Art.º 76.° Espaços-canais - Estradas nacionais 
“Integram a rede de estradas nacionais as seguintes vias: 
a) A EN 102, entre o limite do concelho junto à Trindade e o limite do concelho junto à Junqueira; 
b) A EN 213, entre o limite do concelho junto ao Cachão e o cruzamento com a EN 215; 
c) A EN 214, desde o limite do concelho, por Carvalho de Egas, até ao cruzamento com a EN 213; 
d) A EN 215, desde o pk 0 até ao cruzamento com a EN 102.” 

Rede Viária – Caminhos Municipais 

Art.º 28.°- Servidão non aedificandi às vias municipais 
“As vias municipais, com excepção das estradas desclassificadas sob jurisdição da JAE, serão protegidas com faixas de servidão 
non aedificandi e outras condicionantes à edificação, com valores nunca inferiores aos da legislação em vigor e de acordo com 
a hierarquia da rede viária municipal estabelecida.” 
 
Art.º 77.°- Hierarquia da rede viária municipal 
“1 - Para efeitos deste Regulamento, a hierarquia da rede viária municipal estabelecida, representada na planta de 
ordenamento, é a seguinte: 
a) Rede intermunicipal; 
b) Rede municipal principal; 
c) Rede municipal secundária; 
d) Outras vias municipais. 
2 - Integram a rede intermunicipal: 
a) EN 214 - troço desclassificado - entre o cruzamento com a EN 213 e a EN 102; 
b) EN 314 - troço desclassificado - desde o limite do concelho, por Vieiro, até ao cruzamento com a EN 213; 
c) EN 324 - troço desclassificado - desde o cruzamento com a EN 214, por Valtorno, até ao limite do concelho; 
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d) EM 578, desde o cruzamento com a EN 102, por Freixeda, até ao limite do concelho; 
e) EM 603, desde Santa Comba da Vilariça, por Vale Frechoso, até ao limite do concelho. 
3 - Integram a rede municipal principal: 
a) EM 604, entre Vilas Boas e o cruzamento com a EN 213; 
b) EM 608, entre Vila Flor e Sampaio e o cruzamento com a EN 102; 
c) EM 609, entre Seixo de Manhoses e o cruzamento com a EN 214; 
d) EM 629, desde o cruzamento com a EN 314, por Folgares, e o limite do concelho; 
e) CM 1148, entre Vila Flor e Seixo de Manhoses; 
f) VM 1, entre o cruzamento do CM 1148 e o Parque de Campismo. 
4 - Integram a rede municipal secundária: 
a) EM 586, desde o cruzamento da EN 102 até à barragem da Burga; 
b) EM 587, desde a EN 102 até ao limite do concelho, a caminho de Vilarelhos; 
c) EM 604, desde Vilas Boas, por Vilarinho das Azenhas, até ao limite do concelho; 
d) EM 604/1, desde a EM 604 até ao Cabeço da Senhora da Assunção; 
e) EM 605, entre o cruzamento com a EN 214 e Benlhevai; 
f) EM 606, desde o cruzamento com a EN 102 até Assares; 
g) Em 608/1, desde Vila Flor a Roios; 
h) EM 610, desde o cruzamento com a EN 215 até ao Nabo; 
i) EM 625, desde o cruzamento com a EN 214 até Candoso; 
j) EM 626, desde Valtorno, por Mourão, pelo segundo cruzamento com a EN 324, até ao limite do concelho; 
l) CM 1096, entre os limites do concelho, por Macedinho; 
m) CM 1145, desde Vilas Boas até Ribeirinha; 
n) CM 1146, desde o cruzamento com a EN 213 até Vilas Boas; 
o) CM 1147, desde o cruzamento com a EN 213 até Meireles; 
p) CM 1148/1, desde o cruzamento com o CM 1148 até ao Arco; 
q) CM 1150, desde o cruzamento com a EM 626 até Alagoa; 
r) VM 4, desde Roios até Lodões. 
5 - Integram as outras vias municipais as restantes vias do concelho, nomeadamente as ligações de acesso local e as serventias 
a zonas agrícolas e florestais.” 
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Troço 6 
Alternativa 

A 
Solo Rural: Espaços Agrícolas 

Art.º 28.º- Caracterização 
“1 — Os espaços agrícolas correspondem a grandes manchas contínuas que apresentam maiores potencialidades para a exploração e a 
produção agrícola e pecuária, que constituem os seus usos dominantes, tendo ainda como função contribuir para a manutenção do 
equilíbrio ambiental do território, nelas se integrando a totalidade das áreas afetas à Reserva Agrícola Nacional e aos aproveitamentos 
hidroagrícolas. 
2 — Algumas áreas dos espaços agrícolas integram também a Rede Natura 2000, com presença dos habitats 9330 — Florestas de Quercus 
suber (Sobreiro, Sobro) e 9340 — Florestas de Quercus ilex (Azinheira) e Quercus rotundifolia (Azinheira -de -bolota -doce, Sardoeira).” 
 
Art.º 29.º - Usos complementares e compatíveis — Espaços agrícolas 
“1 — Constituem usos complementares dos usos dominantes dos espaços agrícolas: 
a) Os usos silvopastoris e florestais; 
b) A construção e utilização de edifícios de apoio direto e exclusivo a atividades agrícolas, pecuárias ou florestais; 
c) Os empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural que não sejam hotéis rurais, sem prejuízo do disposto na 
alínea seguinte; 
d) Os hotéis rurais que resultem dominantemente do aproveitamento ou reconversão de edifícios pré -existentes, de acordo com o 
disposto no n.º 3 do artigo 33.º 
2 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando aplicável, nos espaços agrícolas são em geral admissíveis como usos 
compatíveis com os seus usos dominantes: 
a) Os seguintes usos especiais do solo de entre os referidos no articulado do capítulo VIII, nas condições aí estabelecidas, e sem prejuízo 
dos condicionamentos legais aplicáveis: 
i) A exploração de recursos geológicos; 
ii) A implantação ou instalação de infraestruturas; 
iii) A construção de instalações para aproveitamento de recursos energéticos renováveis; 
b) (…) 
3 — (…) 
4 — A viabilização, no âmbito da aplicação do presente plano, das ações e atividades referidas no número anterior, e das referidas no 
n.º 1 quando respeitarem a locais incluídos na Rede Natura 2000, apenas é possível se elas se conformarem com o regime legal desta e 
desde que sejam consideradas compatíveis com o estado de conservação favorável das espécies e habitats afetados, no cumprimento 
das determinações e orientações de gestão do PSRN2000, transcritas no Anexo V do presente regulamento, que dele é parte integrante. 
5 — As regras a cumprir pelas edificações associadas aos usos e instalações referidas nos números anteriores, quando admissíveis, são as 
estabelecidas nas disposições relevantes que integram a secção 6 do presente capítulo, aplicadas em conjugação com o cumprimento do 
disposto nos números 1 e 2 do artigo 21.º, salvo se se tratar de áreas integradas na Rede Natura 2000, em que prevalecem, quando 
forem mais restritivos que os estabelecidos no presente plano, os condicionamentos à edificabilidade que integram as determinações e 
orientações de gestão do PSRN2000 constantes do Anexo V do presente regulamento, que dele é parte integrante.” 

 
De acordo com a alínea ii) do n.º 2 do Art.º 29.º, a implantação ou instalação de infraestruturas é em geral admissível como uso 

compatível com os usos dominantes dos espaços agrícolas. Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na 
legislação em vigor relativamente às CSARUP, nomeadamente Rede Natura 2000. 
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Troço 6 
Alternativa 

A 

Estrutura Ecológica Municipal (além 
das áreas representadas, integram 
ainda a EEM as áreas da RAN e REN) 

Art.º 10.º 
“1 — A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) tem por objetivos a proteção e a valorização da qualidade ambiental do território do 
concelho e constitui um sistema transversal à classificação e qualificação do solo, compreendendo diversas componentes de acordo com 
o que se dispõe no capítulo VII do presente regulamento, onde se estabelecem também as especificidades do regime de uso e ocupação 
das áreas que a integram. 
2 — A delimitação da EEM contempla o corredor ecológico Montesinho/ 
Sabor/Douro/Douro Internacional identificado no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROF NE) e 
compreende diversas componentes de acordo com o que se dispõe no capítulo VII do presente regulamento, onde se estabelecem 
também as especificidades do regime de uso e ocupação das áreas que a integram.” 

Art.º 63.º - Caracterização 
“1 — A estrutura ecológica municipal acolhe o contributo do corredor ecológico Montesinho/Sabor/Douro/Douro Internacional, 
identificado no PROF NE, para a sua definição e integra as seguintes componentes: 
a) Cursos de água e galerias ripícolas; 
b) Albufeiras; 
c) A totalidade das áreas integradas na Rede Natura 2000; 
d) Áreas de proteção e recarga dos aquíferos; 
e) Áreas afetas ou a afetar à estrutura ecológica urbana. de REN exteriores às áreas referidas no número anterior. 
3 — Integram a estrutura ecológica urbana: 
a) As áreas de solo urbano expressamente indicadas como tal na Planta de Ordenamento, correspondentes aos espaços verdes; 
b) Os leitos dos cursos de água situados no interior dos perímetros urbanos e ainda os seus troços que constituam limite dos referidos 
perímetros. 
4 — Ainda que não identificados na Planta de Ordenamento, constituem elementos que complementam a estrutura ecológica urbana os 
jardins públicos, as áreas verdes de utilização pública resultantes de operações de loteamento, ou de operações urbanísticas de 
impacte relevante, e os maciços arborizados e alinhamentos arbóreos relevantes situados em espaço público no interior dos perímetros 
urbanos. 
5 — Passam a integrar a estrutura ecológica urbana as áreas, públicas ou privadas, que como tal vierem a ser estabelecidas em plano de 
urbanização ou plano de pormenor.” 

Art.º 64.º - Estatuto de uso e ocupação 
“1 — Os condicionamentos ao uso e transformação do solo a cumprir nas áreas incluídas na estrutura ecológica municipal resultam da 
aplicação da disciplina estabelecida no presente regulamento para as categorias de espaços em que se situam, articulada com o 
disposto nos números seguintes e ainda, quando for o caso, com os regimes legais aplicáveis às mesmas áreas. 
2 — Nas áreas integradas na estrutura ecológica municipal referidas nas alíneas a) a c) do n.º 1, a permissão de usos complementares 
ou compatíveis com o uso dominante da categoria de espaço a que pertençam reveste caráter excecional, mesmo nos casos em que não 
sejam inviabilizados ou condicionados pelos regimes legais eventualmente aplicáveis à situação, pelo que só pode ocorrer com 
fundamento em avaliação que conclua pela ausência ou pela escassa relevância dos eventuais prejuízos ou inconvenientes de ordem 
funcional, ambiental ou paisagística dela decorrentes. 
3 — Em pleno respeito dos condicionamentos legais a que possam estar sujeitas, as áreas integrantes da estrutura ecológica urbana não 
podem ser objeto de obras de urbanização ou de edificação, salvo as que se destinem à manutenção ou reforço desse seu estatuto.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de 

espaço abrangidas. A permissão de usos complementares ou compatíveis com o uso dominante da categoria de espaço a que 
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pertençam reveste caráter excecional, mesmo nos casos em que não sejam inviabilizados ou condicionados pelos regimes legais 
eventualmente aplicáveis à situação, pelo que só pode ocorrer com fundamento em avaliação que conclua pela ausência ou pela 

escassa relevância dos eventuais prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisagística dela decorrentes (n.º 
2 do Art.º 64.º). 

Troço 6 
Alternativa 

A 

Salvaguardas: Património Cultural – 
Área de Salvaguarda 

Art.º 73.º - Valores patrimoniais - Deteção de vestígios arqueológicos 
“O aparecimento de vestígios, bens e outros indícios que integram o património arqueológico durante a execução de trabalhos ou obras 
de natureza diversa obriga à imediata suspensão dos mesmos e à pronta comunicação à câmara municipal e à entidade estatal com a 
tutela do património arqueológico e demais entidades competentes, em conformidade com as disposições legais em vigor.” 

Art.º 74.º - Património arqueológico conhecido 
“Os elementos do património arqueológico conhecido são enumerados no Anexo VI do presente regulamento, que dele é parte 
integrante, com a sua localização e ou delimitação assinaladas na Planta de Ordenamento II — Salvaguardas e Qualificação Operativa do 
Solo.” 

Art.º 75.º - Intervenções em elementos do património arqueológico 
“1 — Nos locais identificados como património arqueológico devem manter -se os atuais usos e utilizações do solo. 
2 — No caso de existir a necessidade de quaisquer trabalhos ou obras que impliquem o revolvimento ou movimento de terras no interior 
das áreas de proteção de património arqueológico classificado ou em vias de proteção, aquelas intervenções ficam condicionadas à 
realização de trabalhos de caracterização arqueológica prévia ou acompanhamento arqueológico, devidamente autorizados nos termos 
da legislação específica em vigor, devendo ser definidas medidas de salvaguarda adequadas a cada caso.” 

Art.º 76.º - Património arquitetónico 
“1 — As disposições relativas à salvaguarda e proteção do património arquitetónico constantes do presente artigo aplicam -se aos 
elementos ou conjuntos enumerados no Anexo VI do presente regulamento, que dele é parte integrante, e devidamente assinalados 
como tal na Planta de Ordenamento II — Salvaguardas e Qualificação Operativa do Solo. 
2 — Os elementos de património arquitetónico classificados ou em vias de classificação integram a inventariação referida no número 
anterior e estão também identificados na Planta de Condicionantes I — Geral, dispondo de áreas de proteção estabelecidas e 
delimitadas de acordo com o respetivo quadro legal. 
3 — Os seguintes elementos patrimoniais beneficiam de áreas de salvaguarda, constituídas do modo indicado: 
a) Os elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação, cujas áreas de salvaguarda coincidem com as áreas de proteção 
legalmente previstas para o património nessa situação, ajustando –se automaticamente aos limites das Zonas Especiais de Proteção que 
estiverem ou vierem a ser estabelecidas pela entidade de tutela; 
b) A Torre do Relógio de Alfândega da Fé, cuja área de salvaguarda abrange o território como tal delimitado na Planta de Ordenamento 
II — Salvaguardas e Qualificação Operativa do Solo. 
4 — Sem prejuízo do acatamento das disposições legais aplicáveis quando se tratar de património classificado ou em vias de 
classificação, e do respeito pelos poderes de intervenção das respetivas entidades de tutela, o município: 
a) Só deve permitir a demolição, no todo ou em parte, dos elementos ou conjuntos descritos no n.º 1, bem como quaisquer 
intervenções que neles se pretendam efetuar, quando expressamente considere que tais ações não diminuem nem prejudicam o seu 
interesse e valor histórico-cultural; 
b) Deve sujeitar quaisquer obras ou intervenções dentro das áreas de salvaguarda referidas no número anterior a condicionamentos 
especiais relativamente às atividades a instalar e ou à configuração volumétrica e aspeto exterior das edificações, sempre que entenda 
que tal é necessário para garantir a compatibilização funcional e formal da intervenção com os elementos patrimoniais que as referidas 
áreas enquadram.” 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela e da Câmara Municipal. 
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Troço 6 
Alternativa A  

Servidões Administrativas e 
Restrições de Utilidade Pública 

Art.º 6.º - Regime 
“1 - Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública, os respetivos regimes legais aplicam –se 
conjuntamente com a disciplina de uso, ocupação e transformação do solo estabelecida pelo presente plano, prevalecendo sobre esta 
quando forem materialmente mais restritivos, mais exigentes ou mais condicionadores, e sem dispensa da tramitação procedimental 
neles prevista. 
2 - Em áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional, são em princípio admissíveis, como usos compatíveis com o uso dominante, todas 
as ações permitidas no regime daquela Reserva, sem prejuízo de, quando se tratar de ações que também sejam objeto de disposições 
específicas no presente regulamento, estas terem de ser acatadas cumulativamente com as previstas naquele regime legal. 
3 - (…)” 

Recursos Hídricos: Leitos e 
margens dos cursos de água 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), na 
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007 

Recursos Hídricos: Zonas 
Inundáveis 
Recursos Agrícolas: Reserva 
Agrícola Nacional 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela Portaria n.º 
162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Agrícolas: 
Aproveitamento Hidroagrícola 

Sujeita aos Regimes Jurídicos das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2005, de 26 de setembro) 

Recursos Ecológicos: Leitos e 
margens dos cursos de água 
integrados na REN 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) 

Recursos Ecológicos: Reserva 
Ecológica Nacional 
Risco de Incêndio: Perigosidade 
Alta e Muito Alta 

--- 
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Troço / 
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Troço 6 e 7 
Alternativa A 

e B 

Solo Rural 

Art.º12.º - Disposições comuns 
“1 — Sem prejuízo da legislação em vigor e do disposto para cada uma das categorias, no solo rural são permitidas as seguintes ocupações e 
utilizações: 
a) Implantação de infraestruturas, designadamente, de telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia elétrica e de produção de 
energias renováveis, bem como de infraestruturas viárias, ciclovias e obras hidráulicas; 
b) Instalações de vigilância, prevenção e apoio ao combate a incêndios florestais; 
c) Parque de merendas e miradouros com uma área máxima de impermeabilização de 200 m2; 
d) Pesquisa, prospeção e exploração de recursos geológicos. 
2 — Qualquer outra ocupação e utilização, para além das referidas no número anterior, constam das secções e subsecções relativas às categorias 
e subcategorias de espaço em que se insere. 
3 — É admitida a manutenção do uso existente à data da entrada em vigor do presente Plano, ou alteração para os usos definidos nas categorias 
e subcategorias de espaço em que se inserem. 
4 — (…)” 

Solo Rural: Espaços 
Agrícolas 

Art.º 14.º - Identificação 
“1 — Estes espaços correspondem aos solos que detêm o maior potencial agrícola do concelho e destinam -se ao desenvolvimento das atividades 
de produção agrícola. 
2 — Os Espaços Agrícolas correspondem, fundamentalmente, a: 
a) Solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN); 
b) Áreas dos Aproveitamentos Hidroagrícolas de Vale de Madeiro e Macedo de Cavaleiros (Azibo).” 
 
Art.º 15.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objetivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda da capacidade produtiva máxima do solo e a manutenção 
do seu uso agrícola ou reconversão para uso agrícola, assegurando a sua qualidade ambiental e paisagística. 
2 — Devem ser preservadas as galerias ripícolas e as manchas florestais autóctones, mesmo que tenham carácter residual. 
3 — Admite -se o uso florestal complementar com a plantação de espécies folhosas autóctones e outras, tradicionais na paisagem portuguesa, 
adequadas à correta utilização destes solos. 
4 — É permitida a construção nova tendo em vista as ocupações e utilizações seguintes desde que obtenham parecer favorável, quando e se 
aplicável, das entidades com tutela sobre a RAN e os aproveitamentos hidroagrícolas: 
a) (…)” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor e do parecer das entidades com tutela sobre a 

RAN e os aproveitamentos hidroagrícolas. 
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Troço 6 e 7 
Alternativa A 

e B 

Solo Rural: Espaços 
Florestais: Espaços 
Florestais de Conservação 

Art.º 17.º - Identificação 
“1 — Os Espaços florestais de conservação correspondem a zonas florestais excecionais do ponto de vista da conservação da natureza ou com 
sensibilidade ecológica elevada ou moderada. 
2 — Os Espaços florestais de conservação correspondem às seguintes situações: 
a) Manchas florestais em áreas com risco de erosão e cabeceiras de linhas de água; 
b) Manchas de sobreiros, azinheiras e outros carvalhos com dimensão significativa; 
c) Habitats 9330+6310+6220* e 9330+9240+6220* da Rede Natura 2000; 
d) Manchas florestais incluídas na sub -região homogénea Sabor do PROF do Nordeste Transmontano.” 
 
Art.º 18.º - Ocupações e utilizações 
“1 — O uso predominante da categoria é o uso florestal, sendo admitidos como usos complementares atividades silvícolas, pecuárias e 
turísticas. 
2 — Acautelando a aplicação das normas de silvicultura da função de proteção, conforme o Plano Regional de Ordenamento Florestal do 
Nordeste Transmontano, constituem objetivos específicos de ordenamento a conservação de habitats e de espécies, a manutenção dos valores 
naturais e de ecossistemas e a recuperação ou reconversão de áreas degradadas. 
3 — Nas áreas a florestar devem ser salvaguardados ao máximo os elementos arbóreos e arbustivos de espécies autóctones implantados e 
promovida a plantação das espécies indicadas para cada sub –região homogénea do PROF Nordeste Transmontano. 
4 — Nas áreas referidas no número anterior a vegetação das galerias ripícolas deve ser preservada. 
5 — Estes espaços estão condicionados às seguintes utilizações de modo a garantir a conservação e a divulgação dos habitats e das populações de 
espécies: 
a) Silvicultura, onde se deve adotar práticas silvícolas específicas, assegurar o mosaico de habitats, manter e recuperar os habitats contíguos e 
promover a regeneração natural; 
b) Apicultura; 
c) Atividades de educação ambiental, onde se promova e divulgue os valores naturais em causa. 
6 — Sem prejuízo dos números anteriores estes espaços são de construção interdita com exceção de: 
a) Obras de ampliação da área de implantação dos edifícios com usos habitacionais, agrícolas, equipamentos de utilização coletiva e 
empreendimentos turísticos, desde que mantenham o número de pisos existente; 
b) Edifício de apoio às atividades agrícolas e florestais na parcela em que estas se localizam; 
c) Detenção caseira de espécies pecuárias; 
d) Edifício de apoio a atividades de cariz ambiental, onde se promova e divulgue os valores naturais em causa. 
7 — É ainda permitida a ampliação de empreendimentos de e para turismo de habitação e turismo no espaço rural. 
8 — É interdita a pesquisa, prospeção e exploração de recursos geológicos, exceto em situações de interesse público.” 

 
De acordo com o Regulamento, na classe de Espaços Florestais de Conservação, a construção é interdita; logo, a passagem do gasoduto por 

esta classe é considerada incompatível. 
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Troço 6 e 7 
Alternativa A 

e B 
Solo Rural: Espaços Naturais 

Art.º 29.º - Identificação 
“1 — Os Espaços naturais integram os valores naturais e paisagísticos com significado e importância relevante do ponto de vista da conservação 
da natureza e que se caracterizam por um grau muito elevado de sensibilidade ecológica. 
2 — Os Espaços naturais correspondem às seguintes situações: 
a) Planos de água de albufeiras com as respetivas faixas de proteção; 
b) Leitos dos cursos de água com uma faixa de 30 metros para cada lado que constituem corredores ecológicos de acompanhamento das linhas 
de água, independente da existência ou não de galerias ripícolas; 
c) Áreas do habitat 6220* do Sítio Romeu (PTCON0043) da Rede Natura 2000; 
d) Habitats ripícolas presentes no Sítio Romeu (PTCON0043) da Rede Natura 2000, nomeadamente: 3150+3260+91B0+92A0+3280; 
3290+3260+91B0; 91B0+3290.” 
 
Art.º 30.º - Ocupações e utilizações 
“1 — O uso predominante da categoria é a conservação da natureza, sendo admitidos como usos complementares a caça e a pesca e as atividades 
agrícolas. 
2 — Constituem objetivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda das suas características essenciais, bem como a proteção das 
espécies autóctones, o equilíbrio e diversidade ecológicas associadas ao meio ripícola e aquático. 
3 — Estes espaços estão condicionados às seguintes utilizações de modo a garantir a conservação da natureza: 
a) Atividades que promovam a manutenção e valorização de sistemas biofísicos, incluindo a atividade agrícola, quando se trata de zona 
terrestre; 
b) Ações de promoção de sistemas florestais em que as espécies a privilegiar devem fazer parte da flora regional ripícola; 
c) Atividades de educação ambiental, onde se promovam e divulguem os valores naturais em causa; 
d) Manutenção da pastorícia extensiva de percurso e condicionamento à mobilização dos solos; 
e) Alterações ao uso do solo indutoras de alterações na qualidade da água, em zonas limítrofes à área de ocupação dos habitats. 
4 — Estes espaços são de construção interdita com exceção das utilizações seguintes, que são condicionadas ao parecer da entidade de tutela: 
a) Obras de ampliação dos edifícios com usos habitacionais, agrícolas, empreendimentos turísticos e equipamentos de utilização coletiva, desde 
que mantenham o número de pisos existente; 
b) Edifícios de apoio a atividades de cariz ambiental; 
c) Abertura de novas vias de comunicação; 
d) Construção de aproveitamentos hidroelétricos com uma potência inferior a 10 MW e obras hidráulicas de conservação. 
5 — Nos Espaços Naturais são interditas, com exceção das situações previstas na legislação em vigor, as seguintes ocupações e utilizações: 
a) Alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícolas e 
florestais; 
b) Operações de drenagem e enxugo de terrenos; 
c) Obstrução das linhas de água; 
d) Limpeza mecânica das linhas de água com máquinas pesadas, na área de ocupação dos habitats; 
e) Pesquisa, prospeção e exploração de recursos geológicos, exceto em situações de interesse público.” 
 
Art.º 31.º - Regime de edificabilidade 
“1 — A construção nova de edifícios de apoio a atividades de cariz ambiental tem de respeitar os seguintes parâmetros: 
a) A área máxima de construção é de 200 m2; 
b) A área máxima de impermeabilização é igual à área máxima de implantação acrescida de 20 %; 
c) A altura máxima da fachada são 4,5 m e o número máximo de pisos é 1. 
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2 — Quando permitida, nos termos previstos no artigo anterior, a ampliação de edifícios fica sujeita aos parâmetros constantes no Artigo 25.º” 
 

Estes espaços são de construção interdita, estando determinadas ações, no entanto, condicionadas ao parecer da entidade de tutela, 
nomeadamente as que impliquem alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal. 

Troço 6 e 7 
Alternativa A 

e B 

Áreas de Recursos 
Geológicos Potenciais 

Art.º 82.º - Identificação 
“1 — As Áreas de recursos geológicos potenciais são áreas onde se verifica a existência de recursos geológicos cuja exploração é viável sempre 
que permitida na categoria de espaço abrangida. 
2 — As Áreas de recursos geológicos potenciais referem -se a depósitos minerais de estanho, prata, ouro, arsénio, volfrâmio, antimónio, 
chumbo, zinco, cobre ou outros minerais metálicos.” 

Art.º 83.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Sem prejuízo da regulamentação própria das subcategorias de espaço abrangidas pela delimitação das Áreas de recursos geológicos 
potenciais, o regime de utilização destes recursos obedece à legislação aplicável e não são permitidas atividades e ocupações que ponham em 
risco os recursos geológicos existentes e a sua exploração futura. 
2 — Quando permitida a sua exploração nas categorias de espaço abrangidas, aplica -se o disposto no Artigo 33.º e no Artigo 34.º” 
 

Aplicam-se as restrições constantes na legislação específica em vigor. 

Estrutura Ecológica 
Municipal 

Art.º 80.º - Identificação e objetivos 
“1 — A Estrutura ecológica municipal (EEM) pretende criar um contínuo natural através de um conjunto de áreas que, em virtude das suas 
características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o 
equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística do património natural dos espaços rurais e urbanos. 
2 — A Estrutura ecológica municipal deve garantir as seguintes funções: 
a) A proteção das áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a conservação da fauna e dos habitats; 
b) A defesa dos sistemas agroflorestais integrados nas determinantes para o cumprimento das funções de recarga dos aquíferos e de proteção 
das reservas estratégicas de água; 
c) A promoção dos sistemas agrícolas e pecuários integrados em áreas de Produtos Tradicionais de Qualidade (DOP/IGP) do concelho de 
Mirandela, de modo a manter a paisagem agrícola e silvícola tradicional; 
d) A proteção dos solos e do regime hidrológico; 
e) A proteção dos corredores de acompanhamento das linhas de água, nomeadamente os corredores ecológicos do PROF Nordeste Transmontano 
a ligação em rede com as áreas nucleares para a conservação da natureza.” 

Art.º 81.º - Regime específico 
“1 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, nas áreas da Estrutura ecológica municipal aplica -se o 
regime das categorias e subcategorias de espaço definidas no Regulamento, cumulativamente com as disposições do presente artigo. 
2 — Nas áreas da Estrutura ecológica municipal para além do disposto para as diferentes subcategorias de espaço, têm que ser cumpridas as 
seguintes disposições: 
a) Preservação dos seguintes elementos da paisagem: 
i) Estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola nomeadamente eiras, poços, tanques, noras, moinhos, pombais, muros de pedra; 
ii) Sebes de compartimentação da paisagem; 
b) Cumprimento do Código das Boas Práticas Agrícolas na atividade agrícola para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem 
agrícola; 
c) Nas zonas de vale, que integram os leitos dos cursos de água e os respetivos corredores ecológicos, preservar e desenvolver a galeria ripícola 
de modo a dotá -la de vegetação capaz de funcionar como “corredor” de vida silvestre para refúgio da fauna e proteção contra a erosão; 
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d) No caso de degradação da galeria ripícola, esta deve ser recuperada com elenco florístico autóctone; 
e) Dar preferência aos usos ou ações de restabelecimento ecológico que favoreçam a funcionalidade dos corredores ribeirinhos, prevenção do 
risco de cheias e valorização paisagística no caso de áreas degradadas; 
f) As áreas dos corredores ribeirinhos devem ser salvaguardadas da ocupação urbana e da impermeabilização dos solos, admitindo apenas uma 
infraestruturação mínima para adaptação a funções de apoio ao recreio e lazer, segundo tipologias de baixa densidade, com recurso a materiais 
perecíveis e amovíveis; 
g) Nas zonas de relevo mais acentuado, desenvolver as práticas agrícolas e ou florestais, nomeadamente o revestimento vegetal com espécies 
arbóreo -arbustivas da paisagem natural ou cultural da região, que contribuam para a proteção do solo e da água; 
h) Manter as manchas de vegetação natural de matos, matas e povoamentos florestais, que constituem reservas florísticas de elevada 
diversidade e que podem constituir vetores de dispersão e colonização; 
i) Condicionar o derrube ou corte de oliveiras, amendoeiras, carvalhos, sobreiros, azinheiras, castanheiros, medronheiros, cornalheiras ou 
zimbros; 
j) Preservar maciços rochosos e habitats rupícolas associados. 
3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nas áreas de Estrutura Ecológica Municipal não são admitidas as seguintes ações: 
a) A substituição das culturas extensivas de sequeiro por sistemas de intensivos de regadio, assim como a substituição de formações vegetais de 
espécies autóctones por outras formações vegetais; 
b) Alterações do coberto vegetal arbóreo autóctone nomeadamente bosques constituídos por Quercus robur, Quercus pyrenaica e Quercus 
faginea, exceto em operações silvícolas de manutenção; 
c) Alterações do coberto vegetal arbustivo autóctone exceto as necessárias para promover o bloqueio da progressão sucessional.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de espaço 

abrangidas. 

Troço 6 e 7 
Alternativa A 

e B 

Áreas com Risco de 
Movimento de vertentes: 
Perigosidade Elevada 

Art.º 101.º - Identificação 
“As áreas com risco de movimento de vertentes correspondem às áreas onde que apresentam perigosidade elevada e muito elevada ao 
deslizamento e rutura de solos, situadas em especial nas zonas com geologia mais desfavorável, nomeadamente onde existam declives 
superiores a 25 % associados a formações de xisto, declives superiores a 30 % associados a formações de granito ou declives superiores a 100 % 
bem como a respetiva faixa de proteção de 50 m, associados a qualquer formação nestas condições.” 
 
Art.º 102.º - Regime específico 
“1 — Nas áreas com possibilidade de ocorrência de movimento de vertentes sujeitas a perigosidade elevada quando permitida a construção de 
novos edifícios ou conservação, reconstrução, alteração e ampliação 
de edifícios existentes tem de ser efetuado o reforço dos terrenos e a estabilização dos taludes. 
2 — Nas áreas com possibilidade de ocorrência de movimento de vertentes sujeitas a perigosidade muito elevada a ocupação destas áreas 
obedece aos seguintes condicionalismos: 
a) A construção de novos edifícios só é permitida quando seja comprovada a inexistência de risco de derrocada, após elaboração de estudo 
específico; 
b) Quando permitida a construção de novos edifícios ou conservação, reconstrução, alteração e ampliação de edifícios existentes tem de ser 
efetuado o reforço dos terrenos e a estabilização dos taludes.” 

 
O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto, embora se assuma 

que seja admissível a sua implantação, desde que seja efetuado o reforço dos terrenos e a estabilização dos taludes e se comprove a 
inexistência de risco de derrocada. 
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Troço 6 
Alternativa A 

e B 

Servidões Administrativas e Restrições de 
Utilidade Pública 

Art.º 8.º - Regime jurídico 
“1 — As áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública regem -se, no que diz respeito ao 
uso, ocupação e transformação do solo, pelas disposições expressas no presente Regulamento para a categoria de espaço em 
que se encontram, condicionadas ao respetivo regime legal vigente da servidão administrativa ou restrição de utilidade 
pública. 
2 — As servidões administrativas e restrições de utilidade pública com representação na Planta de Condicionantes não 
dispensam a consulta da legislação específica, nomeadamente sobre as faixas de proteção e a consulta a traçados mais 
rigorosos e possível existência de cartografia mais atual. 
3 — Estão excluídas da aplicação do regime jurídico da RAN o corredor da obra da linha ferroviária, delimitada pela crista 
dos taludes e saias dos aterros, incluindo as áreas ocupadas pelas instalações conexas. 
4 — As servidões administrativas e restrições de utilidade pública resultantes das áreas florestais percorridas por incêndio, 
tal como indicadas na Planta de Condicionantes, têm que ser atualizadas anualmente pela Autarquia. 
5 — As manchas de espécies florestais protegidas por legislação específica, que constituem povoamentos e ou pequenos 
núcleos que revelem valor ecológico elevado e que pela dinâmica natural dos ecossistemas possam ocorrer por alterações do 
coberto vegetal, serão delimitadas cartograficamente para todo o território municipal, nos termos legais, de forma a 
estarem atualizadas, pelo menos, de 5 em 5 anos.” 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos – Domínio 
Hídrico – leito e margens com a largura de 10 
m das águas não navegáveis nem flutuáveis 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de 
janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007 

Recursos Naturais: Recursos Agrícolas – Reserva 
Agrícola Nacional 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela 
Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Naturais: Recursos Ecológicos – 
Reserva Ecológica Nacional 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) 

Infraestruturas: Linhas de Muito Alta Tensão 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do 
Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; Regulamento 
de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro; 
Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro). 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional e 
Estradas Regionais (Faixas de proteção 
consoante Legislação em vigor) – Estrada 
Regional 

Art.º 93.º - Regime de Proteção 
“1 — O regime de proteção das vias que integram a rede rodoviária nacional, as estradas regionais, assim como as estradas 
nacionais desclassificadas, que se encontrem sob jurisdição da EP,SA, encontra –se definido em legislação específica. 
2 — O regime de proteção das vias que integram a rede rodoviária municipal encontra -se definido em legislação específica 
ou em regulamento municipal. 
3 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais desclassificadas, após a sua efetiva entrega à jurisdição da Autarquia, 
aplica -se o regime de proteção das vias municipais. 
4 — Sem prejuízo da legislação em vigor, as faixas de proteção para as vias municipais estão relacionadas com a função e o 
nível de serviço a desempenhar pela infraestrutura rodoviária, constituindo áreas não edificáveis com as seguintes 
dimensões: 
a) As vias que integram o Sistema Primário têm uma faixa de proteção de 10 metros para cada lado do eixo da via; 
b) As vias que integram o Sistema Secundário têm uma faixa de proteção de 7,5 metros para cada lado do eixo da via; 
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c) As vias que integram o Sistema Terciário têm uma faixa de proteção de 5 metros para cada lado do eixo da via. 
5 — Constituem exceção ao n.º 4, os troços de vias existentes onde exista uma ocupação urbana consolidada, tendo de ser 
respeitado o recuo definido pelas edificações existentes, exceto em casos em que a Câmara Municipal entenda conveniente 
fixar novo recuo fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana. 
6 — Podem ser constituídas novas faixas de proteção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução de vias 
existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
7 — É permitida a edificação de muros e vedações nas faixas de proteção definidas no n.º 4 com uma distância mínima de 5 
metros à plataforma da estrada e nunca a menos de 1 metro da zona da estrada.” 

Troço 6 
Alternativa A Perigosidade de Incêndio: Alta --- 

Troço 6 
Alternativa B 

Recursos Naturais: Recursos Geológicos – 
Concessões para recuperação ambiental 

Condicionado aos diplomas legais que regulam a exploração e o aproveitamento dos recursos geológicos (Decreto-Lei n.º 
90/90, de 16 de março – define o regime jurídico do aproveitamento dos recursos geológicos; Decreto-Lei n.º 270/2001, de 06 
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro (define o regime geral do aproveitamento das massas 
minerais - Regulamento das Pedreiras); Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março – regula o aproveitamento de depósitos 
minerais 

Recursos Naturais: Recursos Agrícolas – 
Povoamentos Florestais percorridos por 
incêndios (2007) 

Condicionado à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 08 de agosto, 
pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março). O Decreto-Lei 
n.º 124/2006, de 28 de junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta contra Incêndios, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (com Declaração de Retificação n.º 
20/2009, de 13 de março) 

Infraestruturas: Estradas e Caminhos 
Municipais – Estradas Municipais 

Art.º 93.º - Regime de Proteção 
“1 — O regime de proteção das vias que integram a rede rodoviária nacional, as estradas regionais, assim como as estradas 
nacionais desclassificadas, que se encontrem sob jurisdição da EP,SA, encontra –se definido em legislação específica. 
2 — O regime de proteção das vias que integram a rede rodoviária municipal encontra -se definido em legislação específica 
ou em regulamento municipal. 
3 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais desclassificadas, após a sua efetiva entrega à jurisdição da Autarquia, 
aplica -se o regime de proteção das vias municipais. 
4 — Sem prejuízo da legislação em vigor, as faixas de proteção para as vias municipais estão relacionadas com a função e o 
nível de serviço a desempenhar pela infraestrutura rodoviária, constituindo áreas não edificáveis com as seguintes 
dimensões: 
a) As vias que integram o Sistema Primário têm uma faixa de proteção de 10 metros para cada lado do eixo da via; 
b) As vias que integram o Sistema Secundário têm uma faixa de proteção de 7,5 metros para cada lado do eixo da via; 
c) As vias que integram o Sistema Terciário têm uma faixa de proteção de 5 metros para cada lado do eixo da via. 
5 — Constituem exceção ao n.º 4, os troços de vias existentes onde exista uma ocupação urbana consolidada, tendo de ser 
respeitado o recuo definido pelas edificações existentes, exceto em casos em que a Câmara Municipal entenda conveniente 
fixar novo recuo fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana. 
6 — Podem ser constituídas novas faixas de proteção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução de vias 
existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
7 — É permitida a edificação de muros e vedações nas faixas de proteção definidas no n.º 4 com uma distância mínima de 5 
metros à plataforma da estrada e nunca a menos de 1 metro da zona da estrada.” 

Perigosidade de Incêndio: Alta e Muito Alta --- 
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Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos – Domínio 
Hídrico – leito e margens com a largura de 10 
m das águas não navegáveis nem flutuáveis 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de 
janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007 

Recursos Naturais: Recursos Agrícolas – Reserva 
Agrícola Nacional 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela 
Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Naturais: Recursos Ecológicos – 
Reserva Ecológica Nacional 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) 

Perigosidade de Incêndio: Alta --- 
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Troço 6 
Alternativa A 

e B 

Solo Rural 

Art.º 8.º - Classificação do solo 
“1 — Para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, é estabelecida a seguinte classificação: 
a) Solo rural, é aquele para o qual é reconhecida vocação para o aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos 
geológicos, assim como o que integra os espaços naturais de proteção ou de lazer, ou outros tipos de ocupação que não lhe confiram o 
estatuto de solo urbano; 
2 – (…)” 
 
Art.º 15.º - Disposições comuns 
“1 — Sem prejuízo da legislação em vigor, no solo rural são permitidas as seguintes ocupações e utilizações: 
a) Implantação de infraestruturas, designadamente, de telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia elétrica e de 
produção de energias renováveis, bem como de infraestruturas viárias e obras hidráulicas; 
b) Instalações de vigilância, prevenção e apoio ao combate a incêndios florestais; 
c) Parque de merendas e miradouros; 
d) Pesquisa e prospeção de recursos geológicos aplicando -se às novas áreas de exploração o disposto no Artigo 35.º e no Artigo 36.º; 
e) Exploração de recursos geológicos; 
f) Postos de abastecimento de combustíveis e áreas de serviço. 
2 — (…)” 

Qualificação do Solo Rural: Espaços 
de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 

Art.º 22.º - Identificação 
“1 — Os Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal são espaços com uso agro -silvopastoril dominante, que visam a produção de 
cortiça, de materiais lenhosos e não lenhosos, a produção pecuária com pastoreio em sub -coberto e a produção agrícola de arvenses e 
de forrageiras, conforme estabelecido na sub -região homogénea Bragança do PROF do Nordeste Transmontano. 
2 — Englobam também espaços que contêm valores naturais e paisagísticos relevantes e de sensibilidade alta ou moderada dentro da 
PPAA, incluindo áreas cuja conservação requer a manutenção de usos agrícolas ou pastoris em regime extensivo, como sejam mosaicos 
agrícolas e agroflorestais com maior valor de conservação, nomeadamente os lameiros, as pastagens e os sobreirais, e espaços que 
constituem o enquadramento ou transição para as áreas de maior sensibilidade ambiental.” 
 
Art.º 23.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constitui objetivo específico a desenvolver para a sub –região homogénea Bragança do PROF do Nordeste Transmontano, 
desenvolver a atividade silvopastoril através de: 
a) Aproveitar e potenciar as situações suscetíveis de uso silvopastoril; 
b) Estabelecer pastagens permanentes; 
c) Incentivar a produção de raças com Denominação de Origem Protegida (DOP); 
d) Minimizar o conflito entre as atividades silvopastoril e florestal; 
e) Dinamizar a atividade e ordenamento aquícola; 
f) Promover e impulsionar a certificação da gestão florestal dos soutos e castinçais; 
g) Relançamento da cultura de espécies autóctones produtoras de madeira de elevada qualidade. 
2 — Nas áreas a florestar devem ser salvaguardados ao máximo os elementos arbóreos e arbustivos de espécies autóctones implantados 
e promovida a plantação das espécies indicadas para as sub –regiões homogéneas Bragança, do PROF do Nordeste Transmontano. 
3 — É permitida a construção nova tendo em vista as ocupações e utilizações seguintes: 
a) Habitação para residência própria e permanente dos proprietários desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 6 do artigo 
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15.º; 
b) Instalações de apoio às atividades agrícolas e florestais; 
c) Instalações pecuárias desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 7 do artigo 15.º; 
d) Detenção caseira de espécies pecuárias; grícolas, silvícolas e pecuários, desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 8 do 
artigo 15.º; 
f) Empreendimentos turísticos isolados nas tipologias de hotel, hotel rural, turismo em espaço rural e turismo de habitação, conforme 
disposto no n.º 9 do artigo 15.º; 
g) Parques de campismo e caravanismo; 
h) NDT, conforme disposto no n.º 10 do artigo 15.º; 
i) Equipamentos de utilização coletiva que, pela sua natureza e dimensão, não seja possível implantar em solo urbano, tendo que ser 
devidamente fundamentada a ausência de alternativas de localização; 
j) Estabelecimentos de restauração e bebidas. 
4 — As áreas inseridas na PPAA: 
a) Destinam -se a contribuir para a manutenção e valorização dos valores naturais e paisagísticos, através da manutenção dos usos 
agrícolas e pecuários extensivos a eles associados; 
b) São non aedificandi, com exceção de infraestruturas de vigilância de incêndios e de apoio a visitantes e educação ambiental 
promovidas ou autorizadas pela entidade competente, bem como, de edificações ou estruturas de apoio às atividades agrícolas, 
pecuárias, de educação e interpretação ambiental e de empreendimentos turísticos reconhecidos como turismo de natureza; 
c) Têm interditas as seguintes atividades: 
i) A instalação ou ampliação de explorações agropecuárias ou silvopastoris, em regime intensivo ou semi -intensivo; 
ii) A destruição ou degradação das sebes de compartimentação das pastagens e campos agrícolas, das galerias ripícolas e das formações 
arbóreas ou arbustivas autóctones que subsistem no mosaico agrícola; 
iii) A instalação de povoamentos florestais para exploração silvícola intensiva e os cortes rasos dos povoamentos existentes. 
d) Têm sujeitas a parecer vinculativo da entidade competente as seguintes atividades: 
i) As atividades de desporto de natureza, as quais obrigam à definição prévia das condicionantes quanto ao tipo de atividades, número 
de participantes, locais e épocas do ano; 
ii) A instalação de novas infraestruturas, incluindo obras de saneamento básico e linhas de transporte de energia elétrica, e linhas ou 
antenas de telecomunicações, aéreas e subterrâneas; 
iii) O corte da vegetação arbórea e arbustiva natural; 
iv) A instalação ou ampliação de explorações agropecuárias ou silvopastoris, em regime extensivo; 
v) A beneficiação, ampliação ou qualquer modificação de caminhos e acessos existentes, incluindo caminhos carreteiros.” 

 
O Regulamento é omisso quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto fora do âmbito do 

PPAA. 
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Troço 6 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do Solo Rural: Espaços 
Florestais de Proteção 

Art.º 28.º - Identificação 
“1 — Os Espaços florestais de proteção são espaços predominantemente florestais com uso de proteção do solo ao risco de erosão. 
2 — Os Espaços florestais de proteção correspondem a áreas significativas de elevado risco de erosão nas vertentes do rio Sabor, rio 
Azibo, rio Macedo e respetivos afluentes e da Serra de Bornes, bem como aos espaços florestais integrados nas sub -regiões 
homogéneas Tua e Bornes do PROF do Nordeste Transmontano.” 
 
Art.º 29.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objetivos específicos a desenvolver para a sub –região homogénea Tua do PROF do Nordeste Transmontano, as 
seguintes ações: 
a) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 
b) Expandir de uma forma sustentável a cultura suberícola em regime florestal; 
c) Promover e impulsionar a certificação da gestão florestal dos sobreirais; 
d) Conservação dos maciços de espaços florestais como elemento fragmentador da paisagem; 
e) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, azinheira, carvalho negral com função de proteção das encostas; 
f) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, com função de produção de cortiça; 
g) Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na escolha das espécies, em situações de elevado risco de erosão; 
h) Controlar e amenizar os processos relacionados com a desertificação. 
2 — São admitidos como usos complementares as atividades agrícolas e turísticas nas tipologias definidas neste Artigo. 
3 — Nos Espaços florestais de proteção são permitidas as seguintes ocupações, utilizações e ações: 
a) Construção de aproveitamentos hidroelétricos com uma potência inferior a 10 MW e obras hidráulicas de conservação; 
b) Atividades ambientais; 
c) Mobilização do solo segundo as curvas de nível; 
d) A caça e a pesca como utilizações complementares; 
e) A instalação de empreendimentos turísticos nas tipologias de turismo de habitação e turismo no espaço rural, em edifícios 
existentes. 
4 — Nos Espaços florestais de proteção são interditas as seguintes ocupações, utilizações e ações: 
a) Alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícolas 
e florestais; 
b) Edificação nova exceto para os seguintes usos: 
i) Habitação para residência própria e permanente dos proprietários desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 6 do artigo 
15.º; 
ii) Instalações de apoio às atividades agrícolas, pecuárias, florestais; 
iii) Detenção caseira de espécies pecuárias; 
iv) Instalações de apoio a atividades ambientais.” 

 
Nesta classe de espaço não são permitidas quaisquer alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, daqui 

decorrendo incompatibilidade entre a classe e a implantação do gasoduto. 



   

 Página 107 de 175    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

Troço / 
Alternativa Classes e categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 6 
Alternativa A 

e B 
Estrutura Ecológica Municipal 

Art.º 66.º - Identificação e objetivos 
“1 — A EEM pretende criar um contínuo natural através de um conjunto de áreas que, em virtude das suas características biofísicas ou 
culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para 
a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística do património natural dos espaços rurais e urbanos. 
2 — A EEM deve garantir as seguintes funções: 
a) A promoção dos sistemas agrícolas e pecuários integrados em áreas de Produtos Tradicionais de Qualidade (DOP/IGP) do concelho de 
Macedo de Cavaleiros de modo a manter a paisagem agrícola e silvícola tradicional; 
b) A proteção dos solos e do regime hidrológico; 
c) A proteção das áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a conservação da fauna e flora autóctone 
nomeadamente o Canis lupus.” 
 
Art.º 67.º - Regime específico 
“1 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, nas áreas da EEM aplica -se o regime das categorias 
e subcategorias de espaço definidas no plano. 
2 — Nas áreas da EEM devem ser desenvolvidas as seguintes ações: 
a) Preservação dos seguintes elementos da paisagem: 
i) Estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola nomeadamente eiras, poços, tanques, noras, moinhos, pombais, muros de 
pedra; 
ii) Sebes de compartimentação da paisagem; 
iii) Preservação da galeria ripícola dos cursos de água, que em caso de degradação deve ser recuperada com elenco florístico 
autóctone; 
b) Cumprimento do CBPA na atividade agrícola para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola; 
c) Nas zonas de vale, que integram os leitos dos cursos de água e os respetivos corredores ecológicos, desenvolver a galeria ripícola de 
modo a dotá-la de vegetação capaz de funcionar como “corredor” de vida silvestre para refúgio da fauna e proteção contra a erosão; 
d) Nas faixas de proteção das albufeiras, zonas de galeria e margens naturais dos cursos de água, as únicas construções permitidas são 
as que se relacionam diretamente com as atividades de apoio à utilização das albufeiras; 
e) Nas zonas de relevo mais acentuado, desenvolver as práticas agrícolas e ou florestais, nomeadamente o revestimento vegetal com 
espécies arbóreo -arbustivas da paisagem natural ou cultural da região, que contribuam para a proteção do solo e da água; 
f) Manter as manchas de vegetação natural de matos, matas e povoamentos florestais, que constituem reservas florísticas de elevada 
diversidade e que podem constituir vetores de dispersão e colonização; 
g) Condicionar o derrube ou corte de oliveiras, amendoeiras, carvalhos, sobreiros, azinheiras, castanheiros, medronheiros, 
cornalheiras ou zimbros; 
h) Preservar maciços rochosos e habitats rupícolas associados.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de 

espaço abrangidas. 
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Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do Solo Rural: Espaços 
Agrícolas de Produção 

Art.º 16.º - Identificação 
“1 - Os Espaços agrícolas de produção são espaços com uso agrícola dominante e correspondem às seguintes áreas: 
a) As áreas integradas na RAN, incluindo as áreas do AHMC;  
b) Outras áreas com características semelhantes de reduzida dimensão adjacentes à RAN, que detêm o maior potencial agrícola do 
concelho.” 
 
Art.º 17.º - Ocupações e utilizações 
1 — Constituem objetivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda da capacidade produtiva máxima do solo e a 
manutenção do seu uso agrícola ou reconversão para uso agrícola, assegurando a sua qualidade ambiental e paisagística. 
2 — A prática da atividade agrícola deve ser realizada em conformidade com o Código das Boas Práticas Agrícolas (CBPA) para a 
proteção da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola. 
3 — São admitidos como usos complementares atividades silvícolas, pecuárias e turísticas nas tipologias definidas neste Artigo. 
4 — Devem ser preservadas as galerias ripícolas, bem como as manchas florestais autóctones, mesmo que tenham caráter residual. 
5 — É permitida a construção nova tendo em vista as ocupações e utilizações seguintes: 
a) Habitação para residência própria e permanente do proprietário desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 6 do artigo 15.º 
e, cumulativamente, seja agricultor ou exista insuficiência económica; 
b) Instalações de apoio às atividades agrícolas; 
c) Instalações pecuárias, desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 7 do artigo 15.º; 
d) Detenção caseira de espécies pecuárias; 
e) Estabelecimentos industriais de transformação e venda de produtos agrícolas, silvícolas e pecuários, desde que cumpridos os 
requisitos previstos no n.º 8 do artigo 15.º 
6 — É permitida a instalação de empreendimentos turísticos nas tipologias de turismo de habitação e turismo no espaço rural através 
de operações de reutilização, reabilitação e ampliação de edifícios existentes e nas condições previstas no n.º 9 do artigo 15.º 
7 — Nas áreas abrangidas pelo AHMC, qualquer ação, construção ou utilização, não exclusivamente agrícola em prédios beneficiados, 
objeto de licenciamento, autorização ou comunicação prévia, nos termos da legislação em vigor, carece de parecer prévio da entidade 
competente, nos termos do regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola.” 
 

Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente à RAN e às Obras de 
Aproveitamento Hidroagrícola. 
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Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do Solo Rural: Espaços 
Florestais de Proteção 

Art.º 28.º - Identificação 
“1 — Os Espaços florestais de proteção são espaços predominantemente florestais com uso de proteção do solo ao risco de erosão. 
2 — Os Espaços florestais de proteção correspondem a áreas significativas de elevado risco de erosão nas vertentes do rio Sabor, rio 
Azibo, rio Macedo e respetivos afluentes e da Serra de Bornes, bem como aos espaços florestais integrados nas sub -regiões 
homogéneas Tua e Bornes do PROF do Nordeste Transmontano.” 
 
Art.º 29.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objetivos específicos a desenvolver para a sub –região homogénea Tua do PROF do Nordeste Transmontano, as 
seguintes ações: 
a) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 
b) Expandir de uma forma sustentável a cultura suberícola em regime florestal; 
c) Promover e impulsionar a certificação da gestão florestal dos sobreirais; 
d) Conservação dos maciços de espaços florestais como elemento fragmentador da paisagem; 
e) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, azinheira, carvalho negral com função de proteção das encostas; 
f) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, com função de produção de cortiça; 
g) Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na escolha das espécies, em situações de elevado risco de erosão; 
h) Controlar e amenizar os processos relacionados com a desertificação. 
2 — São admitidos como usos complementares as atividades agrícolas e turísticas nas tipologias definidas neste Artigo. 
3 — Nos Espaços florestais de proteção são permitidas as seguintes ocupações, utilizações e ações: 
a) Construção de aproveitamentos hidroelétricos com uma potência inferior a 10 MW e obras hidráulicas de conservação; 
b) Atividades ambientais; 
c) Mobilização do solo segundo as curvas de nível; 
d) A caça e a pesca como utilizações complementares; 
e) A instalação de empreendimentos turísticos nas tipologias de turismo de habitação e turismo no espaço rural, em edifícios 
existentes. 
4 — Nos Espaços florestais de proteção são interditas as seguintes ocupações, utilizações e ações: 
a) Alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícolas 
e florestais; 
b) Edificação nova exceto para os seguintes usos: 
i) Habitação para residência própria e permanente dos proprietários desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 6 do artigo 
15.º; 
ii) Instalações de apoio às atividades agrícolas, pecuárias, florestais; 
iii) Detenção caseira de espécies pecuárias; 
iv) Instalações de apoio a atividades ambientais.” 

 
Nesta classe de espaço não são permitidas quaisquer alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, daqui 

decorrendo incompatibilidade entre a classe e a implantação do gasoduto. 
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Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do Solo Rural: Espaços 
de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 

Art.º 22.º - Identificação 
“1 — Os Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal são espaços com uso agro -silvopastoril dominante, que visam a produção de 
cortiça, de materiais lenhosos e não lenhosos, a produção pecuária com pastoreio em sub -coberto e a produção agrícola de arvenses e 
de forrageiras, conforme estabelecido na sub -região homogénea Bragança do PROF do Nordeste Transmontano. 
2 — Englobam também espaços que contêm valores naturais e paisagísticos relevantes e de sensibilidade alta ou moderada dentro da 
PPAA, incluindo áreas cuja conservação requer a manutenção de usos agrícolas ou pastoris em regime extensivo, como sejam mosaicos 
agrícolas e agroflorestais com maior valor de conservação, nomeadamente os lameiros, as pastagens e os sobreirais, e espaços que 
constituem o enquadramento ou transição para as áreas de maior sensibilidade ambiental.” 
 
Art.º 23.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constitui objetivo específico a desenvolver para a sub –região homogénea Bragança do PROF do Nordeste Transmontano, 
desenvolver a atividade silvopastoril através de: 
a) Aproveitar e potenciar as situações suscetíveis de uso silvopastoril; 
b) Estabelecer pastagens permanentes; 
c) Incentivar a produção de raças com Denominação de Origem Protegida (DOP); 
d) Minimizar o conflito entre as atividades silvopastoril e florestal; 
e) Dinamizar a atividade e ordenamento aquícola; 
f) Promover e impulsionar a certificação da gestão florestal dos soutos e castinçais; 
g) Relançamento da cultura de espécies autóctones produtoras de madeira de elevada qualidade. 
2 — Nas áreas a florestar devem ser salvaguardados ao máximo os elementos arbóreos e arbustivos de espécies autóctones implantados 
e promovida a plantação das espécies indicadas para as sub –regiões homogéneas Bragança, do PROF do Nordeste Transmontano. 
3 — É permitida a construção nova tendo em vista as ocupações e utilizações seguintes: 
a) Habitação para residência própria e permanente dos proprietários desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 6 do artigo 
15.º; 
b) Instalações de apoio às atividades agrícolas e florestais; 
c) Instalações pecuárias desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 7 do artigo 15.º; 
d) Detenção caseira de espécies pecuárias; grícolas, silvícolas e pecuários, desde que cumpridos os requisitos previstos no n.º 8 do 
artigo 15.º; 
f) Empreendimentos turísticos isolados nas tipologias de hotel, hotel rural, turismo em espaço rural e turismo de habitação, conforme 
disposto no n.º 9 do artigo 15.º; 
g) Parques de campismo e caravanismo; 
h) NDT, conforme disposto no n.º 10 do artigo 15.º; 
i) Equipamentos de utilização coletiva que, pela sua natureza e dimensão, não seja possível implantar em solo urbano, tendo que ser 
devidamente fundamentada a ausência de alternativas de localização; 
j) Estabelecimentos de restauração e bebidas. 
4 — As áreas inseridas na PPAA: 
a) Destinam -se a contribuir para a manutenção e valorização dos valores naturais e paisagísticos, através da manutenção dos usos 
agrícolas e pecuários extensivos a eles associados; 
b) São non aedificandi, com exceção de infraestruturas de vigilância de incêndios e de apoio a visitantes e educação ambiental 
promovidas ou autorizadas pela entidade competente, bem como, de edificações ou estruturas de apoio às atividades agrícolas, 
pecuárias, de educação e interpretação ambiental e de empreendimentos turísticos reconhecidos como turismo de natureza; 
c) Têm interditas as seguintes atividades: 
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i) A instalação ou ampliação de explorações agropecuárias ou silvopastoris, em regime intensivo ou semi -intensivo; 
ii) A destruição ou degradação das sebes de compartimentação das pastagens e campos agrícolas, das galerias ripícolas e das formações 
arbóreas ou arbustivas autóctones que subsistem no mosaico agrícola; 
iii) A instalação de povoamentos florestais para exploração silvícola intensiva e os cortes rasos dos povoamentos existentes. 
d) Têm sujeitas a parecer vinculativo da entidade competente as seguintes atividades: 
i) As atividades de desporto de natureza, as quais obrigam à definição prévia das condicionantes quanto ao tipo de atividades, número 
de participantes, locais e épocas do ano; 
ii) A instalação de novas infraestruturas, incluindo obras de saneamento básico e linhas de transporte de energia elétrica, e linhas ou 
antenas de telecomunicações, aéreas e subterrâneas; 
iii) O corte da vegetação arbórea e arbustiva natural; 
iv) A instalação ou ampliação de explorações agropecuárias ou silvopastoris, em regime extensivo; 
v) A beneficiação, ampliação ou qualquer modificação de caminhos e acessos existentes, incluindo caminhos carreteiros.” 

 
O Regulamento é omisso quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto fora do âmbito do 

PPAA. 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do Solo Rural: Espaços 
Naturais 

Artigo 31.º - Identificação 
“1 — Os Espaços naturais integram os valores naturais e paisagísticos com significado e importância relevante do ponto de vista da 
conservação da natureza e que se caracterizam por um grau muito elevado de sensibilidade ecológica. 
2 — Constituiu objetivo específico a desenvolver para estes espaços, a gestão dos espaços adequada às necessidades de conservação de 
habitats, de fauna e de flora com as seguintes disposições: 
a) Condução da regeneração natural de folhosas autóctones; 
b) Restauração de ecossistemas degradados. 
3 — Os Espaços naturais correspondem às seguintes situações: 
a) Planos de água de albufeiras com uma área envolvente de 100 m; 
b) Leitos dos cursos de água com uma faixa de 30 m para cada lado que constituem corredores ecológicos de acompanhamento das 
linhas de água, independente da existência ou não de galerias ripícolas; 
c) Habitats da RN2000 inseridos no concelho de Macedo de Cavaleiros: 
4030 — Charnecas secas europeias; 5110 — Formações estáveis xerotermófilas de Buxus sempervirens das vertentes rochosas 
(Berberidion p.p.); 5210 — Matagais arborescentes de Juniperus spp; 
6220 — Subestepes de gramíneas e anuais da Thero -Brachypodietea; 6310 — Montados de Quercus spp. de folha perene; 
d) Os habitats referidos na alínea anterior integram o Sítio PTCON0021 Rios Sabor e Maçãs, o Sítio PTCON0023 Morais e o Sítio 
PTCON0043 Romeu; 
e) Pequena ilha no centro da Albufeira do Azibo, denominada Cabeço do Fidalgo, dentro da PPAA. 
4 — Dentro da PPAA englobam ainda as zonas ocupadas por matos e matagais, galerias ripícolas e carvalhais, bem como setores 
específicos da albufeira que são de extrema importância para as populações de avifauna aquática. Adicionalmente, incluem -se nesta 
categoria certos setores da albufeira que se encontram rodeados por manchas florestais e agroflorestais, e onde se verificam 
frequentemente concentrações importantes de aves aquáticas.” 
 
Art.º 32.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objetivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda das suas características essenciais, bem como a 
proteção das espécies autóctones, o equilíbrio e diversidade ecológicas associadas ao meio ripícola e aquático. 
2 — São admitidos como usos complementares as atividades agrícolas, florestais e ambientais. 
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3 — Nos Espaços naturais são permitidas as seguintes ocupações, utilizações e ações: 
a) Atividades que promovam a manutenção e valorização de sistemas biofísicos, incluindo a atividade agrícola, quando se trata de zona 
terrestre; 
b) Atividades que promovam a atividade silvícola em que as espécies a privilegiar devem fazer parte da flora autóctone ripícola; 
c) Assegurar, manter e recuperar o mosaico de habitats; 
d) Promover áreas de matagal mediterrânico; 
e) Conservar/ recuperar vegetação ribeirinha autóctone; 
f) Conservar/ recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo; 
g) Promover a regeneração natural; 
h) Conservar/ recuperar povoamentos florestais autóctones; 
i) Atividades de educação ambiental, onde se promovam e divulguem os valores naturais em causa. 
4 — Nos Espaços naturais são condicionadas as seguintes ações: 
a) Intensificação agrícola e o uso de agroquímicos para o qual devem ser utilizadas técnicas alternativas; 
b) Expansão do uso agrícola; 
c) Captações de água; 
d) Intervenções nas margens e leito de linhas de água, exceto para operações de limpeza, devidamente licenciadas. 
5 — Nos Espaços naturais são interditas as seguintes ocupações, utilizações e ações: 
a) Alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícolas 
e florestais; 
b) A instalação ou ampliação de explorações agropecuárias ou silvo- -pastoris, em regime intensivo ou semi -intensivo; 
c) Operações de drenagem e enxugo de terrenos; 
d) Obstrução das linhas de água exceto a construção de aproveitamentos hidroelétricos com uma potência inferior a 10 MW e obras 
hidráulicas de conservação. 
6 — As áreas inseridas na PPAA: 
a) Destinam -se essencialmente a salvaguardar a tranquilidade para as atividades de repouso e alimentação de aves aquáticas e a 
garantir a manutenção dos processos naturais em estado de perturbação mínima, bem como a contribuir para a manutenção e 
valorização dos valores naturais e paisagísticos; 
b) Permitem operações florestais, que devem privilegiar a manutenção ou recuperação dos povoamentos de espécies autóctones, 
estando quaisquer intervenções, nomeadamente limpeza de matos, abertura de aceiros e arranjo de caminhos, sujeitas a parecer 
vinculativo da entidade competente; 
c) Devem manter o coberto vegetal natural, incluindo matos e carvalhais, apenas sendo admitidas alterações decorrentes de 
intervenções de prevenção e combate de incêndios, bem como, do desenvolvimento de ações de conservação da natureza conduzidas ou 
autorizadas pela entidade competente; 
d) Excetua -se da alínea anterior, a área correspondente à ilha denominada 
Cabeço do Fidalgo, na qual apenas são permitidas ações de conservação da natureza e atividades de investigação, monitorização e 
educação, mediante autorização da entidade competente; 
e) Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, encontram –se ainda sujeitas a parecer vinculativo da entidade competente: 
i) A instalação de novas infraestruturas, incluindo obras de saneamento básico e linhas de transporte de energia elétrica, e linhas ou 
antenas de telecomunicações, aéreas e subterrâneas; 
ii) A beneficiação, ampliação ou qualquer modificação de caminhos e acessos existentes, incluindo caminhos carreteiros; 
f) Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, são ainda interditas as seguintes atividades: 
i) A instalação de povoamentos florestais para exploração silvícola intensiva e os cortes rasos dos povoamentos existentes; 
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ii) A construção de novas infraestruturas viárias; 
iii) A circulação a pé, a cavalo ou em bicicleta fora dos caminhos existentes, com exceção de pessoas ao serviço da PPAA, dos 
proprietários dos terrenos sitos nesta categoria, no contexto de trabalhos de investigação científica e em ações de educação e 
animação ambiental autorizadas pela entidade competente, e em ações de combate a incêndios, socorro e vigilância; 
iv) As alterações na rede de drenagem natural.” 
 
Nesta classe de espaço não são permitidas quaisquer alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, daqui 

decorrendo incompatibilidade entre a classe e a implantação do gasoduto. 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do solo Urbano: Solos 
Urbanizáveis – Espaços para 
Atividades Económicas 

Art.º 58.º - Identificação 
“Os Espaços para atividades económicas são as áreas que se destinam preferencialmente à instalação de atividades industriais e 
empresariais bem como outras funções complementares.”  
 
Art.º 59.º - Ocupações e utilizações  
“Nestes espaços são admitidos estabelecimentos industriais, atividades empresariais, de armazenagem e logísticas, unidades de 
valorização de resíduos, bem como comércio, serviços, equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva.” 
 

Envolvência dos pk 41+000 e 43+000 da Alternativa B (correspondendo à UOPG U7 – Zona industrial de Macedo de Cavaleiros – 
ampliação do núcleo I); Entre os pk 37+000 e 38+000 da Alternativa A (correspondendo à UOPG U8 – Zona industrial de Macedo de 

Cavaleiros - núcleo II). 
A zona de passagem do traçado não apresenta quaisquer indícios de ocupação industrial (na zona não se vislumbra a presença de 
edificações. A passagem das Alternativas por esta zona industrial proposta visa possibilitar a ligação à rede de gás da própria área 

industrial – Unidade de armazenamento de gás de rede (SONORGÁS) -, proporcionando o aproveitamento de sinergias. 

Estrutura Ecológica Municipal 

Art.º 66.º - Identificação e objetivos 
“1 — A EEM pretende criar um contínuo natural através de um conjunto de áreas que, em virtude das suas características biofísicas ou 
culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para 
a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística do património natural dos espaços rurais e urbanos. 
2 — A EEM deve garantir as seguintes funções: 
a) A promoção dos sistemas agrícolas e pecuários integrados em áreas de Produtos Tradicionais de Qualidade (DOP/IGP) do concelho de 
Macedo de Cavaleiros de modo a manter a paisagem agrícola e silvícola tradicional; 
b) A proteção dos solos e do regime hidrológico; 
c) A proteção das áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a conservação da fauna e flora autóctone 
nomeadamente o Canis lupus.” 
 
Art.º 67.º - Regime específico 
“1 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, nas áreas da EEM aplica -se o regime das categorias 
e subcategorias de espaço definidas no plano. 
2 — Nas áreas da EEM devem ser desenvolvidas as seguintes ações: 
a) Preservação dos seguintes elementos da paisagem: 
i) Estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola nomeadamente eiras, poços, tanques, noras, moinhos, pombais, muros de 
pedra; 
ii) Sebes de compartimentação da paisagem; 
iii) Preservação da galeria ripícola dos cursos de água, que em caso de degradação deve ser recuperada com elenco florístico 
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autóctone; 
b) Cumprimento do CBPA na atividade agrícola para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola; 
c) Nas zonas de vale, que integram os leitos dos cursos de água e os respetivos corredores ecológicos, desenvolver a galeria ripícola de 
modo a dotá-la de vegetação capaz de funcionar como “corredor” de vida silvestre para refúgio da fauna e proteção contra a erosão; 
d) Nas faixas de proteção das albufeiras, zonas de galeria e margens naturais dos cursos de água, as únicas construções permitidas são 
as que se relacionam diretamente com as atividades de apoio à utilização das albufeiras; 
e) Nas zonas de relevo mais acentuado, desenvolver as práticas agrícolas e ou florestais, nomeadamente o revestimento vegetal com 
espécies arbóreo -arbustivas da paisagem natural ou cultural da região, que contribuam para a proteção do solo e da água; 
f) Manter as manchas de vegetação natural de matos, matas e povoamentos florestais, que constituem reservas florísticas de elevada 
diversidade e que podem constituir vetores de dispersão e colonização; 
g) Condicionar o derrube ou corte de oliveiras, amendoeiras, carvalhos, sobreiros, azinheiras, castanheiros, medronheiros, 
cornalheiras ou zimbros; 
h) Preservar maciços rochosos e habitats rupícolas associados.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de 

espaço abrangidas. 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Rede Rodoviária: Sistema Primário 
existente 

Art.º 78.º - Hierarquia funcional 
“1 — O Plano estabelece uma hierarquia para a rede rodoviária do concelho, representada graficamente na Planta de Ordenamento e 
que é constituída pelos seguintes níveis: 
a) Sistema primário: 
i) Integra as vias mais importantes da rede, nomeadamente as vias da rede nacional, que servem as principais ligações ao exterior, 
constituindo a base da estrutura viária concelhia e privilegiando a função mobilidade; 
ii) As vias existentes que compõem este nível hierárquico encontram- -se identificadas na Planta de Ordenamento e correspondem a: 
IP4/A4, IP2, EN316, EN317, ER206, ER216 (EN216), parte do traçado da EN102, EN217 e a EM550; 
b) Sistema secundário: 
i) Integra as vias cujas funções principais consistem em ligar as diversas sedes de freguesia e os outros polos geradores de tráfego 
entre si e à sede do concelho, bem como assegurar ligações alternativas de importância secundária ao exterior, garantindo, de uma 
forma equilibrada e variável, as funções mobilidade e acessibilidade; 
ii) As vias existentes que compõem este nível hierárquico encontram-se identificadas na Planta de Ordenamento e correspondem: 
EN15, EN102 -1, troços da EN102 e EN216, EM535, EM536, EM537, EM553, 
EM563, EM564, EM566, CM1106, CM1108 e CM1109; 
c) Sistema terciário: 
i) Constituído pelas vias municipais de menor importância, que desempenham, fundamentalmente, a função acessibilidade e 
asseguram o acesso local, podendo ainda servir algumas ligações externas de importância local; 
ii) As vias existentes que compõem este nível hierárquico encontram-se identificadas na Planta de Ordenamento e correspondem: às 
restantes vias do sistema concelhio (troço da ER216 que atravessa a zona urbana da cidade de Macedo de Cavaleiros, troços das antigas 
Estradas Nacionais (EN15 e EN102), Estradas Municipais (troço EM535, EM549, EM561, EM565, EM566 -1, EM573, EM575, EM577 e 
EM592), Caminhos Municipais (CM1097, CM1098, CM1099, CM1100, CM1101, CM1103, CM103 -1, CM1104, CM1105, CM1107, CM1110, 
CM1111, 
CM1112, CM1113, CM1114, CM1115 e CM1116) e outras vias sem classificação (vias A a M). 
2 — A hierarquia estabelecida no PDM define a importância relativa das vias no que diz respeito às funções e níveis de serviço que 
asseguram ao concelho. 

Rede Rodoviária: Sistema Secundário 
existente 
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3 — Qualquer proposta de intervenção que implique alteração na Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas 
Desclassificadas não transferidas para o património municipal deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, 
devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer 
e aprovação das entidades competentes.” 
 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do 
cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias 

no caso das vias municipais. 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Rede Ferroviária: Linha do Tua (sem 
exploração ferroviária) 

Art.º 80.º - Identificação e regime específico 
“1 — A Rede Ferroviária existente encontra -se representada graficamente na Planta de Ordenamento. 
2 — A Rede Ferroviária existente fica sujeita ao regime de proteção definido pela legislação em vigor, relativa ao domínio público 
ferroviário e ao regulamento ferroviário de passagens de nível.” 

 
A Linha do Tua encontra-se desativada. A definição no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e 

detalhes do cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da entidade reguladora. 

Áreas com risco de movimento de 
vertentes – Perigosidade elevada 

Art.º 86.º - Identificação 
“As Áreas com risco de movimento de vertentes correspondem às áreas que apresentam perigosidade elevada e muito elevada ao 
deslizamento e rutura de solos, situadas em especial nas zonas com geologia mais desfavorável.” 
 
Art.º 87.º - Regime específico 
“1 — Nas Áreas com risco de movimento de vertentes sujeitas a perigosidade elevada quando permitida a construção de novos edifícios 
ou ampliação de edifícios existentes tem de ser efetuado o reforço dos terrenos e a estabilização dos taludes. 
2 — Nas Áreas com risco de movimento de vertentes sujeitas a perigosidade muito elevada a ocupação destas áreas obedece aos 
seguintes condicionalismos: 
a) A construção de novos edifícios só é permitida quando seja comprovada a inexistência de risco de derrocada, após elaboração de 
estudo específico; 
b) Quando permitida a construção de novos edifícios ou ampliação de edifícios existentes tem de ser efetuado o reforço dos terrenos e 
a estabilização dos taludes.” 

 
O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto, embora se 
assuma que seja admissível a sua implantação, desde que seja efetuado o reforço dos terrenos e a estabilização dos taludes e se 

comprove a inexistência de risco de derrocada. 
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Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Áreas com risco de ocorrência de 
sismo – Perigosidade muito elevada 

Art.º 88.º - Identificação 
“As Áreas com risco de ocorrência de sismo correspondem às áreas que apresentam perigosidade elevada e muito elevada de ocorrência 
de terramotos.” 
 
Art.º 89.º - Regime específico 
“1 — Nas áreas referidas no Artigo anterior deve ser assegurada a segurança de pessoas e bens relativamente à ocorrência de sismos. 
2 — Nestas áreas as obras de ampliação de edifícios existentes e de construção de novos edifícios têm de respeitar o disposto no 
Regulamento de Segurança e Ações nas Estruturas de Edifícios e Pontes, o Eurocódigos 8.” 

 
O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto, embora se 

assuma que seja admissível a sua implantação, desde que seja assegurada a segurança de pessoas e bens relativamente à 
ocorrência de sismos. 

Troço 7 
Alternativa A 

Qualificação do Solo Urbano: 
Perímetros Urbanos 

Art.º 44.º - Identificação 
“1 — Os Espaços residenciais urbanizados correspondem a áreas onde predominam funções habitacionais, podendo acolher outros usos 
desde que compatíveis com a utilização dominante. 
2 — Estas áreas caracterizam -se por uma maior concentração de edificações, encontrando -se servidas por infraestruturas urbanas e 
destinando- -se o solo predominantemente à construção. 
3 — Os Espaços residenciais urbanizados dividem -se em: 
a) Espaços residenciais urbanizados de tipo I que se localizam no perímetro urbano de Macedo de Cavaleiros e correspondem às 
situações de maior densidade e volumetria do concelho; 
b) Espaços residenciais urbanizados de tipo II que se localizam nos perímetros urbanos de Amendoeira, Bornes, Castelãos, Chacim, 
Grijó, 
Lagoa, Lombo, Macedo de Cavaleiros, Morais, Peredo, Podence, Talhas, 
Vale da Porca e Vale de Prados e correspondem a situações de maior densidade, dominados pela habitação unifamiliar; 
c) Espaços residenciais urbanizados de tipo III que se localizam nos restantes perímetros urbanos delimitados na Planta de 
Ordenamento e correspondem a situações de menor volumetria e densidade, dominados pela habitação unifamiliar.” 
 
Art.º 45.º - Ocupações e utilizações 
“1 — São objetivos genéricos para estes espaços a preservação das características gerais da malha urbana, a manutenção das 
características de ocupação, a valorização do espaço público e o reordenamento da circulação viária. 
2 — Estes espaços destinam -se a habitação, comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva, espaços verdes de utilização 
coletiva, públicos e privados, turismo, estabelecimentos industriais e outras atividades compatíveis com o uso dominante, 
designadamente com o uso habitacional.” 
 
Aglomerado da Amendoeira (cerca do pk 36+200). A zona encontra-se livre de edificações, estando garantidas as regulamentares 

distâncias de segurança. 

Qualificação do Solo Urbano: Solo 
Urbanizado – Espaços residenciais do 
Tipo II 
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Troço 7 
Alternativa A 

Qualificação do Solo Urbano: Solo 
Urbanizado – Espaço Verde de 
Proteção e Enquadramento 

Art.º 53.º - Identificação 
“1 — Os Espaços verdes são áreas integradas na estrutura urbana que, atendendo às suas características e valor natural, contribuem 
para a manutenção das funções ecológicas e para a melhoria da qualidade de vida das populações em ambiente urbano. 
2 — Os Espaços verdes dividem -se em: 
a) Espaços verdes de proteção e enquadramento, que correspondem a espaços públicos ou privados não equipados, que podem ter 
funções relevantes ao nível do funcionamento dos sistemas ecológicos; 
b) Espaços verdes de recreio e lazer, que correspondem a espaços públicos equipados, que contribuem para a melhoria do ambiente 
urbano e da qualidade de vida das populações.” 
 
Art.º 54.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Nestes espaços são apenas permitidas atividades socioculturais, de recreio, lazer e desporto compatíveis com a preservação e 
manutenção do funcionamento dos sistemas ecológicos, e com as condicionantes legais aplicáveis, nos termos dos números seguintes. 
2 — Nos Espaços verdes de proteção e enquadramento o índice máximo de impermeabilização é de 2,5 %. 
3 — Nos Espaços verdes de proteção e enquadramento, nos termos do n.º 1, e sem prejuízo do disposto no n.º 2, são interditas novas 
edificações e só são permitidas as seguintes ocupações e utilizações: 
a) Atividades de recreio e lazer compatíveis com a preservação e com a manutenção do funcionamento dos sistemas ecológicos; 
b) Reconstrução de estruturas existentes quando para utilização cultural e de recreio ou para apoio à agricultura; 
c) Infraestruturas, desde que não ponham em causa os valores que se pretendem defender e que permitam estabelecer a articulação 
com os espaços urbanizados e urbanizáveis, facilitando a sua manutenção e a sua utilização, se desejável, enquanto espaços de lazer e 
recreio. 
4 — Nos Espaços verdes de recreio e lazer o índice máximo de impermeabilização é de 10 %. 
5 — Nos Espaços verdes de recreio e lazer, nos termos do n.º 1, e sem prejuízo do disposto no n.º 4, apenas são permitidas construções 
novas cuja finalidade se integre nos programas de zonas de recreio e lazer constituídas ou a constituir nestes espaços, nomeadamente: 
a) Quiosques/ esplanadas; 
b) Estabelecimentos de restauração e bebidas, com 1 piso e uma área máxima de construção de 200 m2; 
c) Equipamentos de lazer ao ar livre, ou equipamentos de apoio a atividades de lazer, com 1 piso e uma área máxima de construção de 
250 m2 e com pavimentos exteriores em materiais permeáveis ou semipermeáveis; 
d) Elementos escultóricos e elementos relacionados com água, designadamente tanques, fontes, repuxos, etc.. 
6 — Sem prejuízo da legislação em vigor, nos Espaços verdes são admitidas obras de ampliação de edifícios existentes até um máximo 
de 30 % da área de implantação existente, à data da entrada em vigor do Plano, com manutenção do uso ou alteração de uso desde que 
compatível com as ocupações e utilizações definidas para os espaços verdes. 
7 — Nos casos previstos no número anterior tem que ser demonstrada a necessidade funcional e social e ainda a garantia que não é 
posta em causa nenhuma função ecológica fundamental.” 

 
Aglomerado da Amendoeira (cerca do pk 36+200). De acordo com o Regulamento do PDM, artigo 54.º, são permitidas a construção 

de “c) Infraestruturas, desde que não ponham em causa os valores que se pretendem defender e que permitam estabelecer a 
articulação com os espaços urbanizados e urbanizáveis, facilitando a sua manutenção e a sua utilização, se desejável, enquanto 

espaços de lazer e recreio. (…)”. Neste âmbito, assume-se que a instalação do gasoduto não é incompatível com as funções de 
preservação e manutenção do funcionamento dos sistemas ecológicos pretendidas para esta área. 
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Troço 7 
Alternativa A 

Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão 

Art.º 101.º - Identificação 
“1 — As UOPG demarcam espaços de intervenção com uma planeada ou pressuposta coerência, que requerem uma abordagem integrada 
e de conjunto, com programas diferenciados, para tratamento a um nível de planeamento mais detalhado, com vista à sua execução, 
prevalecendo as suas disposições sobre as restantes do presente Regulamento. 
2 — O PDM institui as seguintes UOPG, que se encontram delimitadas na Planta de Ordenamento, à escala 1:25 000: 
a) U1 — Macedo de Cavaleiros; 
b) U2 — Macedo de Cavaleiros — expansão oeste; 
c) U3 — Macedo de Cavaleiros — expansão norte; 
d) U4 — Macedo de Cavaleiros — expansão nordeste; 
e) U5 — Parque verde de Macedo de Cavaleiros; 
f) U6 — Cortiços; 
g) U7 — Zona industrial de Macedo de Cavaleiros — ampliação do núcleo I; 
h) U8 — Zona industrial de Macedo de Cavaleiros — núcleo II; 
i) U9 — Núcleo turístico da PPAA; 
j) U10 — EcoPark do Azibo. 
3 — A delimitação das UOPG pode sofrer pequenos ajustes para adequação a limites cadastrais e a limites físicos, como taludes, linhas 
de água e caminhos.” 
 
Art.º 102.º - Disposições comuns 
“1 — As UOPG e a divisão destas em unidades de execução tem de ser efetuada de modo a assegurar um desenvolvimento harmonioso, 
uma justa repartição de encargos e benefícios e devem ainda integrar áreas a afetar a espaços públicos ou equipamentos de utilização 
coletiva. 
2 — Na programação e execução das unidades aplica -se o regime de cada categoria de espaço abrangida, salvo se disposto de forma 
diferente no Artigo seguinte, sendo para essas UOPG atribuídos parâmetros específicos que assumem caráter excecional. 
3 — A Câmara Municipal deve: 
a) Elaborar plano de urbanização para a U1; 
b) Elaborar planos de pormenor ou delimitar unidades de execução para a U2, U3, U4 e U5; 
c) Elaborar plano de pormenor ou unidade de execução para a U7 e U8 e plano de pormenor, na modalidade de plano de intervenção 
em espaço rural, ou delimitar unidade de execução para a U9; 
d) Unidade de execução para a U10. 
4 — Excetua -se a aplicação do n.º 2 do artigo 99.º, no caso da U6, para a qual está prevista a elaboração de uma operação de 
loteamento de iniciativa pública.” 
 
Art.º 103.º Objetivos e regulamentação das unidades 
“1 — (…) 
4 — O ordenamento das UOPG U7 — Zona industrial de Macedo de Cavaleiros — ampliação do núcleo I e U8 — Zona industrial de Macedo 
de Cavaleiros — núcleo II, deve respeitar as seguintes disposições: 
a) Estabelecer as regras e orientações a que obedece a ocupação, uso e transformação do solo; 
b) Promover uma ocupação estruturada que garanta a instalação e/ ou relocalização de novas atividades económicas, suas funções 
complementares e respetivas infraestruturas adequadas às necessidades previstas; 
c) Permitir, em complemento às ocupações e utilizações previstas nas categorias de espaço abrangidas por esta unidade, usos e funções 
complementares ao funcionamento das atividades económicas; 
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d) Estabelecer uma rede viária estruturada, o número de acessos necessários, um sistema de circulação e a criação de estacionamento 
adequados às atividades a instalar; 
e) Salvaguardar as linhas de água e as linhas de drenagem natural e definir uma rede de áreas verdes que permita assegurar desafogo; 
f) Assegurar a proteção e integração paisagística da UOPG, mediante a manutenção, sempre que possível, da morfologia do terreno e a 
criação obrigatória, no seu interior, de uma faixa verde de proteção envolvente à zona industrial com uma largura mínima de 40 m, 
ocupada em pelo menos 60 % por uma cortina arbórea, devendo nesta ser mantida a vegetação original sempre que ocorram árvores de 
grande porte; 
g) Criar instalações próprias para deposição e tratamento de resíduos sólidos e de efluentes; 
h) Programar a sua implementação de forma gradual e faseada. 
5 — (…)” 
 
UOPG U8 – Zona industrial de Macedo de Cavaleiros - núcleo II. O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento deste espaço 

por infraestruturas lineares, como o gasoduto, embora se assuma que a sua concretização não põe em causa as disposições inerentes à 
UOPG. Aplicam-se ainda as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e 

classes de espaço abrangidas. 

Troço 7 
Alternativa A 

Áreas com risco de movimento de 
vertentes – Perigosidade muito 
elevada 

Art.º 86.º - Identificação 
“As Áreas com risco de movimento de vertentes correspondem às áreas que apresentam perigosidade elevada e muito elevada ao 
deslizamento e rutura de solos, situadas em especial nas zonas com geologia mais desfavorável.” 
 
Art.º 87.º - Regime específico 
“1 — Nas Áreas com risco de movimento de vertentes sujeitas a perigosidade elevada quando permitida a construção de novos edifícios 
ou ampliação de edifícios existentes tem de ser efetuado o reforço dos terrenos e a estabilização dos taludes. 
2 — Nas Áreas com risco de movimento de vertentes sujeitas a perigosidade muito elevada a ocupação destas áreas obedece aos 
seguintes condicionalismos: 
a) A construção de novos edifícios só é permitida quando seja comprovada a inexistência de risco de derrocada, após elaboração de 
estudo específico; 
b) Quando permitida a construção de novos edifícios ou ampliação de edifícios existentes tem de ser efetuado o reforço dos terrenos e 
a estabilização dos taludes.” 

 
O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento desta classe por infraestruturas lineares, como o gasoduto, embora se 
assuma que seja admissível a sua implantação, desde que seja efetuado o reforço dos terrenos e a estabilização dos taludes e se 

comprove a inexistência de risco de derrocada. 

Áreas com risco de cheias e 
inundações 

Art.º 90.º - Identificação 
“As Áreas com risco de cheias e inundações correspondem às áreas de perigosidade elevada de ocorrência de inundações, quer se 
encontrem em solo rural ou urbano.” 
 
Art.º 91.º - Regime específico 
“1 — A ocupação das Áreas com risco de cheias e inundações, sem prejuízo de legislação aplicável, obedece aos seguintes 
condicionalismos: 
a) São permitidas obras em edifícios existentes, desde que a área de implantação seja inferior ou igual à inicial e a cota de soleira seja 
superior à cota local de máxima cheia conhecida; 
b) É interdita a construção de novas edificações, exceto em situações que correspondam à colmatação da malha urbana existente, 
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devendo as cotas dos pisos inferiores das edificações serem superiores à cota de máxima cheia conhecida, com os pisos das habitações 
ou de quartos superiores à cota de cheia centenária; 
c) Nos casos definidos na alínea a) a ocorrer fora das áreas urbanas maioritariamente edificadas, a cota de soleira nos usos de comércio 
e serviços tem de ser superior à cota local de máxima cheia conhecida; 
d) É interdita a construção de caves e de aterros; 
e) É interdita a instalação de novos equipamentos de ensino, saúde, assistência a crianças e idosos e de gestão de emergência e de 
socorro; 
f) Nos Espaços verdes é permitida a edificação de estruturas ligeiras de apoio ao recreio e lazer que não constituam um obstáculo à 
livre circulação das águas. 
2 — Os efeitos das inundações devem ser minimizados através de normas específicas e de sistemas de proteção e drenagem, bem como 
medidas para a manutenção e recuperação de condições de permeabilidade dos solos, devendo para tal ser desenvolvidos os estudos 
necessários.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente ao regime do DPH em vigor. 

Troço 7 
Alternativa B 

Qualificação do Solo Urbano: Solo 
Urbanizado – Espaços residenciais do 
Tipo III 

Art.º 44.º - Identificação 
“1 — Os Espaços residenciais urbanizados correspondem a áreas onde predominam funções habitacionais, podendo acolher outros usos 
desde que compatíveis com a utilização dominante. 
2 — Estas áreas caracterizam -se por uma maior concentração de edificações, encontrando -se servidas por infraestruturas urbanas e 
destinando- -se o solo predominantemente à construção. 
3 — Os Espaços residenciais urbanizados dividem -se em: 
a) Espaços residenciais urbanizados de tipo I que se localizam no perímetro urbano de Macedo de Cavaleiros e correspondem às 
situações de maior densidade e volumetria do concelho; 
b) Espaços residenciais urbanizados de tipo II que se localizam nos perímetros urbanos de Amendoeira, Bornes, Castelãos, Chacim, 
Grijó, 
Lagoa, Lombo, Macedo de Cavaleiros, Morais, Peredo, Podence, Talhas, 
Vale da Porca e Vale de Prados e correspondem a situações de maior densidade, dominados pela habitação unifamiliar; 
c) Espaços residenciais urbanizados de tipo III que se localizam nos restantes perímetros urbanos delimitados na Planta de 
Ordenamento e correspondem a situações de menor volumetria e densidade, dominados pela habitação unifamiliar.” 
 
Art.º 45.º - Ocupações e utilizações 
“1 — São objetivos genéricos para estes espaços a preservação das características gerais da malha urbana, a manutenção das 
características de ocupação, a valorização do espaço público e o reordenamento da circulação viária. 
2 — Estes espaços destinam -se a habitação, comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva, espaços verdes de utilização 
coletiva, públicos e privados, turismo, estabelecimentos industriais e outras atividades compatíveis com o uso dominante, 
designadamente com o uso habitacional.” 
 

Aglomerado da Sezulfe (cerca do pk 41+500). Apesar de inserida no corredor, a localidade de Sezulfe não é interferida pelo 
traçado do gasoduto. 
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Troço 7 
Alternativa B 

Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão 

Art.º 101.º - Identificação 
“1 — As UOPG demarcam espaços de intervenção com uma planeada ou pressuposta coerência, que requerem uma abordagem integrada 
e de conjunto, com programas diferenciados, para tratamento a um nível de planeamento mais detalhado, com vista à sua execução, 
prevalecendo as suas disposições sobre as restantes do presente Regulamento. 
2 — O PDM institui as seguintes UOPG, que se encontram delimitadas na Planta de Ordenamento, à escala 1:25 000: 
a) U1 — Macedo de Cavaleiros; 
b) U2 — Macedo de Cavaleiros — expansão oeste; 
c) U3 — Macedo de Cavaleiros — expansão norte; 
d) U4 — Macedo de Cavaleiros — expansão nordeste; 
e) U5 — Parque verde de Macedo de Cavaleiros; 
f) U6 — Cortiços; 
g) U7 — Zona industrial de Macedo de Cavaleiros — ampliação do núcleo I; 
h) U8 — Zona industrial de Macedo de Cavaleiros — núcleo II; 
i) U9 — Núcleo turístico da PPAA; 
j) U10 — EcoPark do Azibo. 
3 — A delimitação das UOPG pode sofrer pequenos ajustes para adequação a limites cadastrais e a limites físicos, como taludes, linhas 
de água e caminhos.” 
 
Art.º 102.º - Disposições comuns 
“1 — As UOPG e a divisão destas em unidades de execução tem de ser efetuada de modo a assegurar um desenvolvimento harmonioso, 
uma justa repartição de encargos e benefícios e devem ainda integrar áreas a afetar a espaços públicos ou equipamentos de utilização 
coletiva. 
2 — Na programação e execução das unidades aplica -se o regime de cada categoria de espaço abrangida, salvo se disposto de forma 
diferente no Artigo seguinte, sendo para essas UOPG atribuídos parâmetros específicos que assumem caráter excecional. 
3 — A Câmara Municipal deve: 
a) Elaborar plano de urbanização para a U1; 
b) Elaborar planos de pormenor ou delimitar unidades de execução para a U2, U3, U4 e U5; 
c) Elaborar plano de pormenor ou unidade de execução para a U7 e U8 e plano de pormenor, na modalidade de plano de intervenção 
em espaço rural, ou delimitar unidade de execução para a U9; 
d) Unidade de execução para a U10. 
4 — Excetua -se a aplicação do n.º 2 do artigo 99.º, no caso da U6, para a qual está prevista a elaboração de uma operação de 
loteamento de iniciativa pública.” 
 
Art.º 103.º Objetivos e regulamentação das unidades 
“1 — (…) 
4 — O ordenamento das UOPG U7 — Zona industrial de Macedo de Cavaleiros — ampliação do núcleo I e U8 — Zona industrial de Macedo 
de Cavaleiros — núcleo II, deve respeitar as seguintes disposições: 
a) Estabelecer as regras e orientações a que obedece a ocupação, uso e transformação do solo; 
b) Promover uma ocupação estruturada que garanta a instalação e/ ou relocalização de novas atividades económicas, suas funções 
complementares e respetivas infraestruturas adequadas às necessidades previstas; 
c) Permitir, em complemento às ocupações e utilizações previstas nas categorias de espaço abrangidas por esta unidade, usos e funções 
complementares ao funcionamento das atividades económicas; 
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d) Estabelecer uma rede viária estruturada, o número de acessos necessários, um sistema de circulação e a criação de estacionamento 
adequados às atividades a instalar; 
e) Salvaguardar as linhas de água e as linhas de drenagem natural e definir uma rede de áreas verdes que permita assegurar desafogo; 
f) Assegurar a proteção e integração paisagística da UOPG, mediante a manutenção, sempre que possível, da morfologia do terreno e a 
criação obrigatória, no seu interior, de uma faixa verde de proteção envolvente à zona industrial com uma largura mínima de 40 m, 
ocupada em pelo menos 60 % por uma cortina arbórea, devendo nesta ser mantida a vegetação original sempre que ocorram árvores de 
grande porte; 
g) Criar instalações próprias para deposição e tratamento de resíduos sólidos e de efluentes; 
h) Programar a sua implementação de forma gradual e faseada. 
5 — (…)” 
 

UOPG U7 – Zona industrial de Macedo de Cavaleiros – ampliação do núcleo I. 
O Regulamento não é explícito quanto ao atravessamento deste espaço por infraestruturas lineares, como o gasoduto, embora se assuma 

que a sua concretização não põe em causa as disposições inerentes à UOPG. Aplicam-se ainda as interdições, restrições e 
condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de espaço abrangidas. 
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Troço 7 
Alternativa B 

Rede Rodoviária: Sistema Terciário 
existente 

Art.º 78.º - Hierarquia funcional 
“1 — O Plano estabelece uma hierarquia para a rede rodoviária do concelho, representada graficamente na Planta de Ordenamento e 
que é constituída pelos seguintes níveis: 
a) Sistema primário: 
i) Integra as vias mais importantes da rede, nomeadamente as vias da rede nacional, que servem as principais ligações ao exterior, 
constituindo a base da estrutura viária concelhia e privilegiando a função mobilidade; 
ii) As vias existentes que compõem este nível hierárquico encontram- -se identificadas na Planta de Ordenamento e correspondem a: 
IP4/A4, IP2, EN316, EN317, ER206, ER216 (EN216), parte do traçado da EN102, EN217 e a EM550; 
b) Sistema secundário: 
i) Integra as vias cujas funções principais consistem em ligar as diversas sedes de freguesia e os outros polos geradores de tráfego 
entre si e à sede do concelho, bem como assegurar ligações alternativas de importância secundária ao exterior, garantindo, de uma 
forma equilibrada e variável, as funções mobilidade e acessibilidade; 
ii) As vias existentes que compõem este nível hierárquico encontram-se identificadas na Planta de Ordenamento e correspondem: 
EN15, EN102 -1, troços da EN102 e EN216, EM535, EM536, EM537, EM553, 
EM563, EM564, EM566, CM1106, CM1108 e CM1109; 
c) Sistema terciário: 
i) Constituído pelas vias municipais de menor importância, que desempenham, fundamentalmente, a função acessibilidade e 
asseguram o acesso local, podendo ainda servir algumas ligações externas de importância local; 
ii) As vias existentes que compõem este nível hierárquico encontram-se identificadas na Planta de Ordenamento e correspondem: às 
restantes vias do sistema concelhio (troço da ER216 que atravessa a zona urbana da cidade de Macedo de Cavaleiros, troços das antigas 
Estradas Nacionais (EN15 e EN102), Estradas Municipais (troço EM535, EM549, EM561, EM565, EM566 -1, EM573, EM575, EM577 e 
EM592), Caminhos Municipais (CM1097, CM1098, CM1099, CM1100, CM1101, CM1103, CM103 -1, CM1104, CM1105, CM1107, CM1110, 
CM1111, 
CM1112, CM1113, CM1114, CM1115 e CM1116) e outras vias sem classificação (vias A a M). 
2 — A hierarquia estabelecida no PDM define a importância relativa das vias no que diz respeito às funções e níveis de serviço que 
asseguram ao concelho. 
3 — Qualquer proposta de intervenção que implique alteração na Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas 
Desclassificadas não transferidas para o património municipal deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, 
devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer 
e aprovação das entidades competentes.” 

 
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do 

cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias 
no caso das vias municipais. 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de 
Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 6 
Alternativa A 

e B 

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Art.º 7.º - Regime jurídico 
“1 — As áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública regem -se, no que diz 
respeito ao uso, ocupação e transformação do solo, pelas disposições expressas no presente documento para a 
categoria de espaço em que se encontram, condicionadas ao respetivo regime legal vigente da servidão 
administrativa ou restrição de utilidade pública. 
2 — As servidões administrativas e restrições de utilidade pública com representação na Planta de 
Condicionantes ou referenciadas no presente documento não dispensam a consulta da legislação específica, 
nomeadamente sobre as faixas de proteção e a consulta a traçados mais rigorosos e possível existência de 
cartografia mais atual. 
3 — Os espaços florestais percorridos por incêndios e a cartografia de risco de incêndio florestal (classes de 
perigosidade alta e muito alta) são identificadas na Planta de Condicionantes Anexa — Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, devendo a Câmara Municipal proceder à atualização dos espaços florestais percorridos por 
incêndio, sendo a edificabilidade nestes espaços condicionada ao estabelecido na lei: 
a) A identificação dos espaços percorridos por incêndio constante da Planta de Condicionantes Anexa — Defesa 
da Floresta Contra Incêndios deve ser objeto de atualização anual; 
b) A identificação das áreas com perigosidade de incêndio florestal das classes alta e muito alta, constante da 
Planta de Condicionantes Anexa — Defesa da Floresta Contra Incêndios, obedece à dinâmica da cartografia de 
risco de incêndio florestal (classes de perigosidade) do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
de Macedo de Cavaleiros (PMDFCI).” 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos – Domínio Hídrico – Leito 
e margem dos cursos de água com a largura de 10 m (águas 
não navegáveis nem flutuáveis) 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 
4/2006, de 16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007 

Recursos Naturais: Recursos Ecológicos – Reserva Ecológica 
Nacional 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, 
de 20 de dezembro) 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Recursos Naturais: Recursos Hídricos – Domínio Hídrico – Leito 
e margem dos cursos de água com a largura de 10 m (águas 
não navegáveis nem flutuáveis) 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 
4/2006, de 16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007 

Recursos Naturais: Recursos Ecológicos – Reserva Ecológica 
Nacional 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, 
de 20 de dezembro) 

Recursos Naturais: Recursos Agrícolas e Florestais – Reserva 
Agrícola Nacional 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março 
(alterado pela Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Naturais: Recursos Agrícolas e Florestais – Obras de 
Aproveitamento Hidroagrícola – Aproveitamento 
Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros 

Sujeitas aos Regimes Jurídicos das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de 
julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
169/2005, de 26 de setembro) 

Infraestruturas: Rede Elétrica – Linhas de Alta Tensão 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no 
Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 
27 de julho; Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92, de 18 de fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa 
Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de 
fevereiro). 
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Troço / 
Alternativa 

Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de 
Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais 
e Estradas Desclassificadas – Estradas Desclassificadas, sob 
jurisdição da EP (20 m para cada lado do eixo da via) 

Art.º 79.º - Regime de proteção 
“1 — O regime de proteção de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor para a Rede Rodoviária 
Nacional, Estradas Regionais e Estradas 
Desclassificadas sob jurisdição de EP — Estradas de Portugal, S. A., e o estabelecido na lei ou em regulamento 
municipal para a Rede Rodoviária 
Municipal. 
2 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais Desclassificadas, após a sua efetiva entrega à jurisdição da 
Câmara Municipal, aplica –se o regime de proteção das vias municipais.  
3 — As faixas de proteção para as vias municipais existentes estão relacionadas com a função e o nível de 
serviço a desempenhar pela infraestrutura rodoviária, constituindo áreas não edificáveis com as seguintes 
dimensões: 
a) As vias que integram o Sistema primário têm uma faixa de proteção de 20 m; 
b) As vias que integram o Sistema secundário têm uma faixa de proteção de 12 m; 
c) As vias que integram o Sistema terciário têm uma faixa de proteção de 10 m. 
4 — A dimensão da faixa de proteção referida no número anterior é aplicada simetricamente em relação ao 
eixo da via. 
5 — Podem ser constituídas novas faixas de proteção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução 
de vias existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
6 — Constituem exceção ao n.º 3, os troços urbanos de vias existentes onde exista uma ocupação consolidada, 
sem regulamentação prevista em planos municipais aprovados, tendo de ser respeitado o recuo definido pelas 
edificações existentes, exceto em casos de reconstrução e outros em que a Câmara Municipal entenda 
conveniente fixar novo recuo fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana. 
7 — É permitida a edificação de muros e vedações nas faixas de proteção definidas no n.º 3 com uma distância 
mínima de 5 m à plataforma da estrada e nunca a menos de 1 m da zona da estrada.” 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais 
e Estradas Desclassificadas – Estrada Nacional (20 m para 
cada lado do eixo da via) 
Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais 
e Estradas Desclassificadas – Estradas Desclassificadas, sob 
jurisdição da Autarquia (20 m para cada lado do eixo da via) 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais 
e Estradas Desclassificadas – Itinerário Principal/Autoestrada 
(IP/AE) existente (Edifícios – 40 m; Edifícios de caráter 
industrial – 70 m) 
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Utilidade Pública Artigos de referência no Regulamento do PDM 

Troço 7 
Alternativa A  

Recursos Naturais: Recursos Hídricos – Domínio Hídrico – 
Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias 

Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 
4/2006, de 16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007 

Infraestruturas: Marcos Geodésicos O Regulamento é omisso quanto a esta CSARUP. Segue-se o estipulado no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de 
março. 

Infraestruturas: Rede Elétrica – Linhas de Muito Alta Tensão 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no 
Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 
27 de julho; Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92, de 18 de fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa 
Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de 
fevereiro). 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais 
e Estradas Desclassificadas – Estradas e Caminhos Municipais – 
Estradas Municipais 

Art.º 79.º - Regime de proteção 
“1 — O regime de proteção de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor para a Rede Rodoviária 
Nacional, Estradas Regionais e Estradas 
Desclassificadas sob jurisdição de EP — Estradas de Portugal, S. A., e o estabelecido na lei ou em regulamento 
municipal para a Rede Rodoviária 
Municipal. 
2 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais Desclassificadas, após a sua efetiva entrega à jurisdição da 
Câmara Municipal, aplica –se o regime de proteção das vias municipais.  
3 — As faixas de proteção para as vias municipais existentes estão relacionadas com a função e o nível de 
serviço a desempenhar pela infraestrutura rodoviária, constituindo áreas não edificáveis com as seguintes 
dimensões: 
a) As vias que integram o Sistema primário têm uma faixa de proteção de 20 m; 
b) As vias que integram o Sistema secundário têm uma faixa de proteção de 12 m; 
c) As vias que integram o Sistema terciário têm uma faixa de proteção de 10 m. 
4 — A dimensão da faixa de proteção referida no número anterior é aplicada simetricamente em relação ao 
eixo da via. 
5 — Podem ser constituídas novas faixas de proteção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução 
de vias existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
6 — Constituem exceção ao n.º 3, os troços urbanos de vias existentes onde exista uma ocupação consolidada, 
sem regulamentação prevista em planos municipais aprovados, tendo de ser respeitado o recuo definido pelas 
edificações existentes, exceto em casos de reconstrução e outros em que a Câmara Municipal entenda 
conveniente fixar novo recuo fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana. 
7 — É permitida a edificação de muros e vedações nas faixas de proteção definidas no n.º 3 com uma distância 
mínima de 5 m à plataforma da estrada e nunca a menos de 1 m da zona da estrada.” 

Infraestruturas: Gasodutos - Gasoduto 

Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro; pelo 
Decreto-Lei n.º 232/90, de 16 de julho; e pelo Decreto-Lei n.º 274-A/93, de 4 de agosto), complementado pelo 
Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro, para o gás natural e pelo Decreto-Lei n.º 152/94, de 26 de maio, para a 
implantação de oleodutos e gasodutos de gás liquefeito e produtos refinados. O Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 
de julho desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás 
Natural (SNGN), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, regulamentando os regimes 
jurídicos aplicáveis ao exercício das atividades previstas nesse diploma; a Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril 
aprova o Regulamento da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural. 
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Troço 7 
Alternativa B 

Recursos Naturais: Recursos Ecológicos – Reserva Ecológica 
Nacional – Pedidos de Exclusão – Áreas comprometidas 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, 
de 20 de dezembro) 

Recursos Naturais: Recursos Agrícolas e Florestais – Espaços 
Florestais percorridos por incêndios 

Condicionado à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 
08 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 
de março). O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito 
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 
janeiro (com Declaração de Retificação n.º 20/2009, de 13 de março) 

Recursos Naturais: Recursos Agrícolas e Florestais – 
Perímetros Florestais (total e parcial) – Perímetro Florestal 
da Serra da Nogueira 

A servidão relativa ao Regime Florestal foi instituída por decreto a 24 de dezembro de 1991 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais 
e Estradas Desclassificadas – Estradas e Caminhos Municipais – 
Caminhos Municipais 

Art.º 79.º - Regime de proteção 
“1 — O regime de proteção de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor para a Rede Rodoviária 
Nacional, Estradas Regionais e Estradas 
Desclassificadas sob jurisdição de EP — Estradas de Portugal, S. A., e o estabelecido na lei ou em regulamento 
municipal para a Rede Rodoviária 
Municipal. 
2 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais Desclassificadas, após a sua efetiva entrega à jurisdição da 
Câmara Municipal, aplica –se o regime de proteção das vias municipais.  
3 — As faixas de proteção para as vias municipais existentes estão relacionadas com a função e o nível de 
serviço a desempenhar pela infraestrutura rodoviária, constituindo áreas não edificáveis com as seguintes 
dimensões: 
a) As vias que integram o Sistema primário têm uma faixa de proteção de 20 m; 
b) As vias que integram o Sistema secundário têm uma faixa de proteção de 12 m; 
c) As vias que integram o Sistema terciário têm uma faixa de proteção de 10 m. 
4 — A dimensão da faixa de proteção referida no número anterior é aplicada simetricamente em relação ao 
eixo da via. 
5 — Podem ser constituídas novas faixas de proteção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução 
de vias existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
6 — Constituem exceção ao n.º 3, os troços urbanos de vias existentes onde exista uma ocupação consolidada, 
sem regulamentação prevista em planos municipais aprovados, tendo de ser respeitado o recuo definido pelas 
edificações existentes, exceto em casos de reconstrução e outros em que a Câmara Municipal entenda 
conveniente fixar novo recuo fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana. 
7 — É permitida a edificação de muros e vedações nas faixas de proteção definidas no n.º 3 com uma distância 
mínima de 5 m à plataforma da estrada e nunca a menos de 1 m da zona da estrada.” 

 



   

 Página 128 de 175    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA 

Troço / 
Alternativa Classes e categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Solo Rural e Urbano 

Art.º 8.º - Classificação do Solo Rural e Urbano 
“Para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, é estabelecida a seguinte classificação: 
a) Solo Rural, aquele para o qual é reconhecida vocação para as actividades agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais, assim como o 
que integra os espaços naturais de protecção ou de lazer, ou que seja ocupado por infra -estruturas que não lhe confiram o estatuto de 
Solo Urbano; 
b) Solo Urbano, aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e de edificação, nele se compreendendo os 
terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja possível programar e os Solos afectos à Estrutura Ecológica Urbana, constituindo o seu 
todo o perímetro urbano.” 

Qualificação do solo Rural: Espaços 
Agro-Silvo-Pastoris: Espaços Agro-
Silvo-Pastoris de Tipo I 

Art.º 19.º - Identificação 
“Os Espaços Agro -silvo -pastoris de tipo I correspondem a comunidades herbáceas dominadas por gramíneas anuais e ou perenes 
submetidas a pastoreio, integrando ainda as áreas de enquadramento, de transição ou de amortecimento de impactes necessárias à 
protecção de valores naturais existentes na sua envolvência, que englobam essencialmente, áreas cerealíferas, soutos de castanheiros, 
áreas de agricultura anual, lameiros, pomares, vinhas e arborizações.” 
 
Art.º 20.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objectivos específicos de ordenamento destes espaços o desenvolvimento da agricultura, da actividade pastoril e da 
apicultura, e o suporte à caça e à pesca em águas interiores, nas áreas de especial sensibilidade ecológica, acautelando a aplicação das 
normas de silvicultura por função de silvo -pastorícia, que constam do PROF -Nordeste. 
2 — Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras condicionantes previstas 
na lei e no presente Regulamento, nestes espaços é permitida a implantação de infra -estruturas, designadamente, de 
telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia eléctrica e de produção de energias renováveis, bem como de infra -
estruturas viárias. 
(…) 
5 — Nos espaços coincidentes com as áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, tal como indicadas na Planta de 
Condicionantes, é interdita qualquer edificação. 
 (…)” 

 
De acordo com o estipulado no n.º 2 do Art.º 20.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras inerentes a 

infraestruturas de gás, sempre em consonância com os regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública e outras condicionantes previstas na Lei. 
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Qualificação do solo Rural: Espaços 
Agro-Silvo-Pastoris: Espaços Agro-
Silvo-Pastoris de Tipo II 

Art.º 22.º - Identificação 
“Os Espaços Agro -silvo -pastoris de tipo II correspondem a zonas com aptidão florestal e agrícola com vocação específica para o 
desenvolvimento da agricultura, da pastorícia, da caça e da pesca, ocupadas por povoamentos florestais diversos, espaços agrícolas e 
ocupação arbustivo -herbácea.” 
 
Art.º 23.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objectivos específicos de ordenamento destes espaços o desenvolvimento da agricultura, da actividade pastoril e da 
apicultura, e o suporte à caça e à pesca em águas interiores, nas áreas de especial sensibilidade ecológica, acautelando a aplicação das 
normas de silvicultura por função de silvo -pastorícia, que constam do PROF -Nordeste. existente ou, em caso de abandono, procede -se 
à florestação com espécies autóctones. 
3 — Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras condicionantes previstas 
na lei e no presente Regulamento, nestes espaços é permitida a implantação de infra -estruturas, designadamente, de 
telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia eléctrica e de produção de energias renováveis, bem como de infra -
estruturas viárias. 
 (…) 
5 — Nos espaços coincidentes com as áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, tal como indicadas na Planta de 
Condicionantes, é interdita qualquer edificação. 
 (…)” 

 
De acordo com o estipulado no n.º 3 do Art.º 23.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras inerentes a 

infraestruturas de gás, sempre em consonância com os regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública e outras condicionantes previstas na Lei. 
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Qualificação do solo Rural: Espaços 
Naturais: Espaços Naturais de Tipo I 

Art.º 28.º - Identificação 
“1 — Os Espaços Naturais de tipo I integram os valores naturais e paisagísticos com significado e importância relevante do ponto de vista 
da conservação da natureza e que se caracterizam por um grau muito elevado de sensibilidade ecológica. 
2 — Os Espaços Naturais de tipo I correspondem às seguintes situações: 
a) Planos de água de albufeiras com as respectivas faixas de protecção; 
b) Leitos dos cursos de água com uma faixa de 30 metros para cada lado que constituem corredores ecológicos de acompanhamento das 
linhas de água, independente da existência ou não de galerias ripícolas.” 
 
Art.º 29.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objectivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda das suas características essenciais, bem como a 
protecção das espécies autóctones, o equilíbrio e diversidade ecológicas associadas ao meio ripícola e aquático. 
2 — Nos Espaços Naturais de tipo I são apenas permitidas as seguintes ocupações e utilizações: 
a) Conservação, reconstrução, alteração e ampliação de 20 % da área de implantação dos edifícios existentes licenciados com usos 
habitacionais, agrícolas, turismo e equipamentos de utilização colectiva, mantendo o número de pisos existente, excepto na área 
abrangida pelo Parque Natural de Montesinho; 
b) Parques de merendas e miradouros, excepto na área abrangida pelo Parque Natural de Montesinho; 
c) Actividades que promovam a manutenção e valorização de sistemas biofísicos fundamentais na Estrutura Ecológica Municipal, 
incluindo a actividade agrícola, quando se trata de zona terrestre; 
d) Nos corredores ecológicos são permitidas acções de promoção de sistemas florestais e pratenses extensivos em que as espécies a 
privilegiar devem fazer parte da flora regional ripícola; 
e) Equipamentos de cariz ambiental em edificação ligeira, com o máximo de 200 m2, excepto na área abrangida pelo Parque Natural de 
Montesinho; 
f) Abertura de novas vias de comunicação, excepto na área abrangida pelo Parque Natural de Montesinho; 
g) Construção de aproveitamentos hidroeléctricos com uma potência inferior a 10 MW e obras hidráulicas de conservação. 
3 — Nos Espaços Naturais de tipo I não são permitidas, com excepção das situações previstas na legislação em vigor, as seguintes 
ocupações e utilizações: 
a) Construção de qualquer edifício que não se integre nas actividades e usos constantes no número anterior; 
b) Alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, com excepção das decorrentes das normais actividades 
agrícolas e florestais; 
c) Operações de drenagem e enxugo de terrenos; 
d) Florestação ou reflorestação com espécies de rápido crescimento; 
e) Prática de actividades desportivas motorizadas; 
f) Descarga de efluentes sem tratamento em albufeiras e linhas de água afluentes das albufeira. 
4 — É permitida a alteração de uso de edifícios existentes licenciados, desde que se integrem nos usos e parâmetros definidos para a 
categoria de espaço. 
5 — Constituem excepção aos condicionamentos preceituados neste artigo os projectos para os quais seja demonstrada a inexistência de 
alternativas de localização fora do Parque Natural de Montesinho, sejam declarados de relevante interesse público por despacho 
conjunto dos membros do Governo responsáveis pela área do ambiente e da tutela do projecto e adoptem um programa de medidas 
compensatórias que reponha o nível de protecção dos valores afectados. 
6 — Às áreas abrangidas pelas U12, U13, U14 e U21 aplicam -se as disposições e parâmetros constantes no Artigo 81.º” 

 
Nesta classe de espaço não são permitidas quaisquer alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, daqui 
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decorrendo incompatibilidade entre a classe e a implantação do gasoduto. No entanto, de acordo com o n.º 5 do Art.º 29.º, 
constituem exceção os projetos que sejam declarados de relevante interesse público por despacho conjunto dos membros do 

Governo responsáveis pela área do ambiente e da tutela do projeto. 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do solo Rural: Espaços 
Florestais de Conservação e de 
Proteção 

Art.º 25.º - Identificação 
“Os Espaços Florestais de Conservação e de Protecção correspondem a áreas com risco de erosão, a manchas de carvalhos com dimensão 
significativa e a ocupação florestal incluída na região do rio Sabor, integrando ainda as áreas excepcionais do ponto de vista da 
conservação da natureza bem como com elevada ou moderada sensibilidade ecológica, que englobam essencialmente rios e bosques 
ripícolas, matos e sardoais.” 
 
Art.º 26.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objectivos específicos de ordenamento destes espaços a conservação de habitats e de espécies, a manutenção dos 
valores naturais, concretizando o conceito de sustentabilidade ecológica, acautelando a aplicação das normas de silvicultura por função 
de conservação e 
protecção, que constam do PROF -Nordeste. 
2 — Estes espaços estão condicionados à legislação aplicável e às seguintes utilizações necessárias para garantir a conservação dos 
habitats e das populações de espécies: 
a) Silvicultura, onde se deve adoptar práticas silvícolas específicas, assegurar o mosaico de habitats, manter e recuperar os habitats 
contíguos e promover a regeneração natural; 
b) Apicultura; 
c) Actividades de educação ambiental, onde se promova e divulgue os valores naturais em causa; 
3 — Sem prejuízo dos números anteriores estes espaços são de construção interdita com excepção de: 
a) Obras de conservação, reconstrução, alteração, demolição e ampliação de 20 % da área de implantação dos edifícios existentes 
licenciados com usos habitacionais, agrícolas, turismo e equipamentos de utilização colectiva, mantendo o número de pisos existente; 
b) Anexos para apoio à actividade silvícola sempre que estas actividades existam nestes espaços; 
c) Parques de campismo e de caravanismo; 
d) Equipamentos de cariz ambiental em edificação ligeira; 
e) Parques de merendas e miradouros; 
f) Instalações de vigilância, prevenção e apoio ao combate a incêndios florestais; 
g) Infra -estruturas de telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia eléctrica e de produção de energias renováveis, bem 
como infra -estruturas viárias; 
h) Obras de escassa relevância urbanística, que não sejam edifícios nem infra -estruturas produtivas, desde que contribuam para uma 
melhor gestão dos valores de conservação, não induzam maior acessibilidade e possam ser integralmente executadas em épocas do ano 
que não impliquem perturbação em períodos críticos para a fauna; 
i) Prospecção, pesquisa e exploração de recursos geológicos. 
4 — Nos espaços integrados no Parque Natural de Montesinho só são permitidas as ocupações e utilizações constantes nas alíneas g) e h) 
do número anterior, carecendo de parecer prévio vinculativo da entidade competente as obras de alteração e demolição dos edifícios 
existentes. 
5 — Constituem excepção aos condicionamentos preceituados neste artigo os projectos para os quais seja demonstrada a inexistência de 
alternativas de localização fora do Parque Natural de Montesinho, sejam declarados de relevante interesse público por despacho 
conjunto dos membros do Governo responsáveis pela área do ambiente e da tutela do projecto e adoptem um programa de medidas 
compensatórias que reponha o nível de protecção dos valores afectados 
6 — Nos espaços coincidentes com as áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, tal como indicadas na Planta de 
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Condicionantes, é interdita qualquer edificação. 
7 — Nas áreas a florestar são salvaguardados ao máximo os elementos arbóreos e arbustivos de espécies autóctones implantados e é 
promovida a plantação das espécies indicadas para cada sub -região homogénea do PROF Nordeste. 
8 — Nas áreas referidas no número anterior tem de ser respeitada a vegetação das galerias ripícolas. 
9 — É permitida a alteração de uso de edifícios existentes licenciados, desde que se integrem nos usos e parâmetros definidos para a 
categoria de espaço.” 

De acordo com o estipulado no n.º 3 do Art.º 26.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras inerentes a 
infraestruturas de gás. 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Rede Viária: Rede Rodoviária – 
Sistema Secundário Existente 

Art.º 61.º - Identificação 
“1 — É estabelecida uma hierarquia para a rede rodoviária do Concelho que é constituída pelos seguintes níveis: 
a) Sistema Primário — integra as vias mais importantes da rede, tendo como funções assegurar as principais ligações ao exterior, 
servindo tráfegos de penetração e de atravessamento e, ainda, algumas ligações internas de maior importância e extensão, formando 
assim a base da estrutura viária concelhia, garantindo prioritariamente a função mobilidade; 
b) Sistema Secundário — as funções principais deste sistema consistem em ligar as diversas sedes de freguesia e os outros pólos 
geradores de tráfego entre si e a sede do concelho, bem como assegurar ligações alternativas de importância secundária ao exterior, 
devendo garantir, de uma forma equilibrada e variável, as funções mobilidade e acessibilidade; 
c) (…) 
2 — A hierarquia estabelecida no PDM define a importância relativa das vias no que diz respeito às funções e níveis de serviço que 
asseguram ao Concelho.” 
 
Art.º 62.º - Regime de protecção 
“1 — A rede rodoviária corresponde ao traçado das vias e inclui as respectivas faixas de protecção. 
2 — O regime de protecção de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor para a rede rodoviária nacional e regional e o 
estabelecido na lei ou em regulamento municipal para a rede rodoviária municipal. 
3 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais desclassificadas, após a sua efectiva entrega à jurisdição da Autarquia, aplica -se o 
regime de protecção das vias municipais. 
4 — As faixas de protecção para as vias municipais estão relacionadas com a função e o nível de serviço a desempenhar pela infra –
estrutura rodoviária. 
5 — As faixas de protecção, referidas no número anterior, constituem áreas não edificáveis e têm as seguintes dimensões: 
a) As vias incluídas no Sistema Primário têm uma faixa de protecção de 20 m; 
b) As vias incluídas no Sistema Secundário têm uma faixa de protecção de 15 m; 
c) As vias incluídas no Sistema Terciário têm uma faixa de protecção de 8 m; 
6 — Podem ser constituídas novas faixas de protecção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução e requalificação de vias 
existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
7 — A dimensão da faixa de protecção referida no número anterior é aplicada simetricamente em relação ao eixo da via. 
8 — Para os troços urbanos de vias existentes para os quais não existe regulamentação prevista em planos municipais aprovados, o 
alinhamento definido pelas edificações imediatamente contíguas, tem que ser respeitado, excepto em casos em que a Câmara Municipal 
entenda conveniente fixar novo alinhamento fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana.” 

A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do 
cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no 

caso das vias municipais. 

Rede Viária: Rede Rodoviária – 
Sistema Primário Existente 
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Troço 8 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do solo Rural: Espaços 
Agro-Silvo-Pastoris: Espaços Agro-
Silvo-Pastoris de Tipo I 

Art.º 19.º - Identificação 
“Os Espaços Agro -silvo -pastoris de tipo I correspondem a comunidades herbáceas dominadas por gramíneas anuais e ou perenes 
submetidas a pastoreio, integrando ainda as áreas de enquadramento, de transição ou de amortecimento de impactes necessárias à 
protecção de valores naturais existentes na sua envolvência, que englobam essencialmente, áreas cerealíferas, soutos de castanheiros, 
áreas de agricultura anual, lameiros, pomares, vinhas e arborizações.” 

Art.º 20.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objectivos específicos de ordenamento destes espaços o desenvolvimento da agricultura, da actividade pastoril e da 
apicultura, e o suporte à caça e à pesca em águas interiores, nas áreas de especial sensibilidade ecológica, acautelando a aplicação das 
normas de silvicultura por função de silvo -pastorícia, que constam do PROF -Nordeste. 
2 — Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras condicionantes previstas 
na lei e no presente Regulamento, nestes espaços é permitida a implantação de infra -estruturas, designadamente, de 
telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia eléctrica e de produção de energias renováveis, bem como de infra -
estruturas viárias. 
 (…) 
5 — Nos espaços coincidentes com as áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, tal como indicadas na Planta de 
Condicionantes, é interdita qualquer edificação. 
 (…)” 

De acordo com o estipulado no n.º 2 do Art.º 20.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras inerentes a 
infraestruturas de gás, sempre em consonância com os regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública e outras condicionantes previstas na Lei. 

Qualificação do solo Rural: Espaços 
Agro-Silvo-Pastoris: Espaços Agro-
Silvo-Pastoris de Tipo II 

Art.º 22.º - Identificação 
“Os Espaços Agro -silvo -pastoris de tipo II correspondem a zonas com aptidão florestal e agrícola com vocação específica para o 
desenvolvimento da agricultura, da pastorícia, da caça e da pesca, ocupadas por povoamentos florestais diversos, espaços agrícolas e 
ocupação arbustivo -herbácea.” 

Art.º 23.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objectivos específicos de ordenamento destes espaços o desenvolvimento da agricultura, da actividade pastoril e da 
apicultura, e o suporte à caça e à pesca em águas interiores, nas áreas de especial sensibilidade ecológica, acautelando a aplicação das 
normas de silvicultura por função de silvo -pastorícia, que constam do PROF -Nordeste. existente ou, em caso de abandono, procede -se 
à florestação com espécies autóctones. 
3 — Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras condicionantes previstas 
na lei e no presente Regulamento, nestes espaços é permitida a implantação de infra -estruturas, designadamente, de 
telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia eléctrica e de produção de energias renováveis, bem como de infra -
estruturas viárias. 
 (…) 
5 — Nos espaços coincidentes com as áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, tal como indicadas na Planta de 
Condicionantes, é interdita qualquer edificação. 
 (…)” 

De acordo com o estipulado no n.º 3 do Art.º 23.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras inerentes a 
infraestruturas de gás, sempre em consonância com os regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública e outras condicionantes previstas na Lei. 
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Alternativa A 
e B 

Qualificação do solo Rural: Espaços 
Agrícolas 

Art.º 16.º - Identificação 
“Estes espaços correspondem aos solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e outros com características semelhantes, que 
detêm o maior potencial agrícola do Concelho e destinam -se ao desenvolvimento das actividades agrícolas.” 
 
Art.º 17.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objectivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda da capacidade produtiva máxima do solo e a 
manutenção do seu uso agrícola ou reconversão para uso agrícola, assegurando a sua qualidade ambiental e paisagística. 
2 — Admite -se, ainda nestes espaços, o uso florestal complementar com a plantação de espécies folhosas autóctones e outras, 
tradicionais na paisagem portuguesa, adequadas à correcta utilização destes solos de elevada qualidade agrícola. 
3 — Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras condicionantes previstas 
na lei e no presente Regulamento, nestes espaços é permitida a implantação de infra -estruturas, designadamente, de 
telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia eléctrica e de produção de energias renováveis, bem como de infra -
estruturas viárias. 
4 – (…) 
5 — Nos espaços coincidentes com as áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, tal como indicadas na Planta de 
Condicionantes, é interdita qualquer edificação. 
6 — (…)” 

 
De acordo com o estipulado no n.º 4 do Art.º 30.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras inerentes a 

infraestruturas de gás, embora devam ser consideradas as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em 
vigor relativamente à RAN. 

Qualificação do solo Rural: Espaços 
Naturais: Espaços Naturais de Tipo I 

Art.º 28.º - Identificação 
“1 — Os Espaços Naturais de tipo I integram os valores naturais e paisagísticos com significado e importância relevante do ponto de vista 
da conservação da natureza e que se caracterizam por um grau muito elevado de sensibilidade ecológica. 
2 — Os Espaços Naturais de tipo I correspondem às seguintes situações: 
a) Planos de água de albufeiras com as respectivas faixas de protecção; 
b) Leitos dos cursos de água com uma faixa de 30 metros para cada lado que constituem corredores ecológicos de acompanhamento das 
linhas de água, independente da existência ou não de galerias ripícolas.” 
 
Art.º 29.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objectivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda das suas características essenciais, bem como a 
protecção das espécies autóctones, o equilíbrio e diversidade ecológicas associadas ao meio ripícola e aquático. 
2 — Nos Espaços Naturais de tipo I são apenas permitidas as seguintes ocupações e utilizações: 
a) Conservação, reconstrução, alteração e ampliação de 20 % da área de implantação dos edifícios existentes licenciados com usos 
habitacionais, agrícolas, turismo e equipamentos de utilização colectiva, mantendo o número de pisos existente, excepto na área 
abrangida pelo Parque Natural de Montesinho; 
b) Parques de merendas e miradouros, excepto na área abrangida pelo Parque Natural de Montesinho; 
c) Actividades que promovam a manutenção e valorização de sistemas biofísicos fundamentais na Estrutura Ecológica Municipal, 
incluindo a actividade agrícola, quando se trata de zona terrestre; 
d) Nos corredores ecológicos são permitidas acções de promoção de sistemas florestais e pratenses extensivos em que as espécies a 
privilegiar devem fazer parte da flora regional ripícola; 
e) Equipamentos de cariz ambiental em edificação ligeira, com o máximo de 200 m2, excepto na área abrangida pelo Parque Natural de 
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Montesinho; 
f) Abertura de novas vias de comunicação, excepto na área abrangida pelo Parque Natural de Montesinho; 
g) Construção de aproveitamentos hidroeléctricos com uma potência inferior a 10 MW e obras hidráulicas de conservação. 
3 — Nos Espaços Naturais de tipo I não são permitidas, com excepção das situações previstas na legislação em vigor, as seguintes 
ocupações e utilizações: 
a) Construção de qualquer edifício que não se integre nas actividades e usos constantes no número anterior; 
b) Alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, com excepção das decorrentes das normais actividades 
agrícolas e florestais; 
c) Operações de drenagem e enxugo de terrenos; 
d) Florestação ou reflorestação com espécies de rápido crescimento; 
e) Prática de actividades desportivas motorizadas; 
f) Descarga de efluentes sem tratamento em albufeiras e linhas de água afluentes das albufeira. 
4 — É permitida a alteração de uso de edifícios existentes licenciados, desde que se integrem nos usos e parâmetros definidos para a 
categoria de espaço. 
5 — Constituem excepção aos condicionamentos preceituados neste artigo os projectos para os quais seja demonstrada a inexistência de 
alternativas de localização fora do Parque Natural de Montesinho, sejam declarados de relevante interesse público por despacho 
conjunto dos membros do Governo responsáveis pela área do ambiente e da tutela do projecto e adoptem um programa de medidas 
compensatórias que reponha o nível de protecção dos valores afectados. 
6 — Às áreas abrangidas pelas U12, U13, U14 e U21 aplicam -se as disposições e parâmetros constantes no Artigo 81.º” 
 

Nesta classe de espaço não são permitidas quaisquer alterações à morfologia e uso do solo e destruição do coberto vegetal, daqui 
decorrendo incompatibilidade entre a classe e a implantação do gasoduto. No entanto, de acordo com o n.º 5 do Art.º 29.º, 

constituem exceção os projetos que sejam declarados de relevante interesse público por despacho conjunto dos membros do 
Governo responsáveis pela área do ambiente e da tutela do projeto. 
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Alternativa A 
e B 

Qualificação do solo Rural: Espaços 
Florestais de Conservação e de 
Proteção 

Art.º 25.º - Identificação 
“Os Espaços Florestais de Conservação e de Protecção correspondem a áreas com risco de erosão, a manchas de carvalhos com dimensão 
significativa e a ocupação florestal incluída na região do rio Sabor, integrando ainda as áreas excepcionais do ponto de vista da 
conservação da natureza bem como com elevada ou moderada sensibilidade ecológica, que englobam essencialmente rios e bosques 
ripícolas, matos e sardoais.” 
 
Art.º 26.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objectivos específicos de ordenamento destes espaços a conservação de habitats e de espécies, a manutenção dos 
valores naturais, concretizando o conceito de sustentabilidade ecológica, acautelando a aplicação das normas de silvicultura por função 
de conservação e 
protecção, que constam do PROF -Nordeste. 
2 — Estes espaços estão condicionados à legislação aplicável e às seguintes utilizações necessárias para garantir a conservação dos 
habitats e das populações de espécies: 
a) Silvicultura, onde se deve adoptar práticas silvícolas específicas, assegurar o mosaico de habitats, manter e recuperar os habitats 
contíguos e promover a regeneração natural; 
b) Apicultura; 
c) Actividades de educação ambiental, onde se promova e divulgue os valores naturais em causa; 
3 — Sem prejuízo dos números anteriores estes espaços são de construção interdita com excepção de: 
a) Obras de conservação, reconstrução, alteração, demolição e ampliação de 20 % da área de implantação dos edifícios existentes 
licenciados com usos habitacionais, agrícolas, turismo e equipamentos de utilização colectiva, mantendo o número de pisos existente; 
b) Anexos para apoio à actividade silvícola sempre que estas actividades existam nestes espaços; 
c) Parques de campismo e de caravanismo; 
d) Equipamentos de cariz ambiental em edificação ligeira; 
e) Parques de merendas e miradouros; 
f) Instalações de vigilância, prevenção e apoio ao combate a incêndios florestais; 
g) Infra -estruturas de telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia eléctrica e de produção de energias renováveis, bem 
como infra -estruturas viárias; 
h) Obras de escassa relevância urbanística, que não sejam edifícios nem infra -estruturas produtivas, desde que contribuam para uma 
melhor gestão dos valores de conservação, não induzam maior acessibilidade e possam ser integralmente executadas em épocas do ano 
que não impliquem perturbação em períodos críticos para a fauna; 
i) Prospecção, pesquisa e exploração de recursos geológicos. 
4 — Nos espaços integrados no Parque Natural de Montesinho só são permitidas as ocupações e utilizações constantes nas alíneas g) e h) 
do número anterior, carecendo de parecer prévio vinculativo da entidade competente as obras de alteração e demolição dos edifícios 
existentes. 
5 — Constituem excepção aos condicionamentos preceituados neste artigo os projectos para os quais seja demonstrada a inexistência de 
alternativas de localização fora do Parque Natural de Montesinho, sejam declarados de relevante interesse público por despacho 
conjunto dos membros do Governo responsáveis pela área do ambiente e da tutela do projecto e adoptem um programa de medidas 
compensatórias que reponha o nível de protecção dos valores afectados 
6 — Nos espaços coincidentes com as áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado, tal como indicadas na Planta de 
Condicionantes, é interdita qualquer edificação. 
7 — Nas áreas a florestar são salvaguardados ao máximo os elementos arbóreos e arbustivos de espécies autóctones implantados e é 
promovida a plantação das espécies indicadas para cada sub -região homogénea do PROF Nordeste. 
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8 — Nas áreas referidas no número anterior tem de ser respeitada a vegetação das galerias ripícolas. 
9 — É permitida a alteração de uso de edifícios existentes licenciados, desde que se integrem nos usos e parâmetros definidos para a 
categoria de espaço.” 

De acordo com o estipulado no n.º 3 do Art.º 26.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras inerentes a 
infraestruturas de gás. 

Alternativa A 
e B 

Qualificação do solo Urbano: 
Perímetros Urbanos Propostos Alínea pp) do Art.º 5.º “Porção contínua de território classificada como Solo Urbano” 

Qualificação do solo Urbano: Solos 
Urbanizados – Espaços Urbanizados 
de Tipo VI 

Art.º 42.º - Identificação 
“1 — Os Espaços Urbanizados de Tipo I, II, III, IV, V e VI caracterizam-se pelo elevado nível de infra -estruturação e concentração de 
edificações, destinando -se o solo predominantemente à construção. 
2 — Estes espaços correspondem a áreas centrais e outros espaços, relativamente homogéneos, onde se verifica uma concentração de 
edificações que pode ter ou não diversos espaços intersticiais, onde predominam as funções habitacionais, comerciais e de serviços mais 
significativos. de Bragança e abrangem zonas urbanas consolidadas de maior densidade. 
4 — Os Espaços Urbanizados de Tipo II localizam -se na cidade de Bragança e abrangem zonas urbanas consolidadas de baixa densidade. 
5 — Os Espaços Urbanizados de Tipo III localizam -se na vila de Izeda e correspondem às situações de alguma densidade. 
6 — Os Espaços Urbanizados de Tipo IV localizam -se nos aglomerados de Babe, Baçal, Coelhoso, França, Gimonde, Grijó de Parada, 
Nogueira/Couto, Outeiro, Parada, Paredes (Parada), Pinela, Quintanilha, Rabal, Rebordãos, Salsas, Santa Comba de Rossas, São Pedro 
de Sarracenos e Serapicos e correspondem a espaços de menor densidade do que os Espaços Urbanizados de Tipo III. 
7 — Os Espaços Urbanizados de Tipo V, localizam -se nos aglomerados de Alfaião, Aveleda, Calvelhe, Carragosa, Carrazedo, Castrelos, 
Castro de Avelãs, Deilão, Donai, Espinhosela, Faílde, Formil (Gostei), Freixedelo (Grijó de Parada), Gondesende, Gostei, Macedo do 
Mato, Meixedo, Milhão, Mós, Oleiros (Gondesende), Paçó (Mós), Paradinha (Outeiro), Paradinha Nova, Parâmio, Pombares, Quinta das 
Carvas (Bragança — Santa Maria), Quintela Lampaças, Rebordainhos, Rio de 
Onor, Rio Frio, Sacoias (Baçal), Sanceriz (Macedo do Mato), São Julião, Sarzeda (Rebordãos), Sendas, Sortes, Vale de Nogueira (Salsas), 
Varge (Aveleda) e Zoio, onde se pretende a manutenção das características urbanas existentes. 
8 — Os Espaços Urbanizados de Tipo VI, localizam -se nos restantes aglomerados demarcados na Planta de Ordenamento e correspondem 
a pequenos aglomerados com densidades baixas.” 

Art.º 43.º - Ocupações e utilizações 
“1 — São objectivos específicos de ordenamento para estas áreas a preservação das características gerais da malha urbana existente, a 
manutenção das especificidades de ocupação, a valorização dos espaços exteriores públicos, a melhoria ou a criação de equipamentos de 
utilização colectiva e infra -estruturas e o reordenamento da circulação viária. 
2 — Estes espaços destinam -se a ocupações e utilizações variadas que incluem habitação, com garagens e anexos, equipamentos de 
utilização colectiva, espaços verdes de utilização colectiva, públicos e privados, comércio, serviços, turismo, estabelecimentos 
industriais de 
tipo 3, turismo e outras actividades compatíveis com o uso dominante, designadamente com o uso habitacional. 
3 — É permitida a conservação, a reconstrução, a alteração e a ampliação dos estabelecimentos industriais existentes licenciados de tipo 
3, desde que vise a melhoria das suas condições de exploração e ambientais em geral e que não crie situações de incompatibilidade com 
a malha urbana envolvente. 
4 — É permitida a conservação, a reconstrução, a alteração e a ampliação de pecuárias já existentes, bem como a instalação de novas 
pecuárias familiares, desde que instaladas em edifício próprio, por forma a garantir o devido isolamento e protecção às actividades 
principais a que se destinam estes espaços.” 

Não se prevê quaisquer interferências decorrentes da passagem do traçado do gasoduto. 
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Alternativa A 
e B 

Planos em Vigor: Plano de 
Ordenamento da Albufeira do Azibo Remete para o Despacho Conjunto de 8 de Junho de 1993 

Rede Viária: Rede Rodoviária – 
Sistema Primário Existente 

Art.º 61.º - Identificação 
“1 — É estabelecida uma hierarquia para a rede rodoviária do Concelho que é constituída pelos seguintes níveis: 
a) Sistema Primário — integra as vias mais importantes da rede, tendo como funções assegurar as principais ligações ao exterior, 
servindo tráfegos de penetração e de atravessamento e, ainda, algumas ligações internas de maior importância e extensão, formando 
assim a base da estrutura viária concelhia, garantindo prioritariamente a função mobilidade; 
b) Sistema Secundário — as funções principais deste sistema consistem em ligar as diversas sedes de freguesia e os outros pólos 
geradores de tráfego entre si e a sede do concelho, bem como assegurar ligações alternativas de importância secundária ao exterior, 
devendo garantir, de uma forma equilibrada e variável, as funções mobilidade e acessibilidade; 
c) Sistema Terciário — constituído pelas vias municipais menos importantes e desempenhando, fundamentalmente, a função 
acessibilidade, assegura o acesso local a pequenos aglomerados polarizados por sedes de freguesia ou outros núcleos de maior dimensão, 
podendo ainda servir algumas ligações de importância local ao exterior. 
2 — A hierarquia estabelecida no PDM define a importância relativa das vias no que diz respeito às funções e níveis de serviço que 
asseguram ao Concelho.” 
 
Art.º 62.º - Regime de protecção 
“1 — A rede rodoviária corresponde ao traçado das vias e inclui as respectivas faixas de protecção. 
2 — O regime de protecção de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor para a rede rodoviária nacional e regional e o 
estabelecido na lei ou em regulamento municipal para a rede rodoviária municipal. 
3 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais desclassificadas, após a sua efectiva entrega à jurisdição da Autarquia, aplica -se o 
regime de protecção das vias municipais. 
4 — As faixas de protecção para as vias municipais estão relacionadas com a função e o nível de serviço a desempenhar pela infra –
estrutura rodoviária. 
5 — As faixas de protecção, referidas no número anterior, constituem áreas não edificáveis e têm as seguintes dimensões: 
a) As vias incluídas no Sistema Primário têm uma faixa de protecção de 20 m; 
b) As vias incluídas no Sistema Secundário têm uma faixa de protecção de 15 m; 
c) As vias incluídas no Sistema Terciário têm uma faixa de protecção de 8 m; 
6 — Podem ser constituídas novas faixas de protecção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução e requalificação de vias 
existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
7 — A dimensão da faixa de protecção referida no número anterior é aplicada simetricamente em relação ao eixo da via. 
8 — Para os troços urbanos de vias existentes para os quais não existe regulamentação prevista em planos municipais aprovados, o 
alinhamento definido pelas edificações imediatamente contíguas, tem que ser respeitado, excepto em casos em que a Câmara Municipal 
entenda conveniente fixar novo alinhamento fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana.” 

 
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do 

cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no 
caso das vias municipais. 

Rede Viária: Rede Rodoviária – 
Sistema Secundário Existente 
Rede Viária: Rede Rodoviária – 
Sistema Secundário Proposta 
Rede Viária: Rede Rodoviária – 
Sistema Terciário Existente 

Rede Viária: Rede Rodoviária – 
Sistema Terciário Proposta 
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Troço 8 
Alternativa A 

Espaços de Exploração Mineira: 
Áreas de Recursos Geológicos 
Potenciais 

Art.º 38.º - Identificação 
“1 — As áreas de recursos geológicos potenciais são áreas onde se verifica a existência de recursos geológicos cuja exploração é viável 
sempre que permitida na categoria de espaço abrangida. 
2 — As áreas de recursos geológicos potenciais, passíveis de exploração futura, localizam -se em Aveleda, Varge, Monte Ladeiro, Soeira, 
Vila Meã, Serra de Montesinho, Vidoedo, Santa Comba de Rossas, Parada, Meixedo, S. Pedro de Sarracenos, Salsas, Alfaião, Rebordãos, 
Milhão, Izeda, Sendas e Paçó e correspondem a massas mineirais ou depósitos minerais.” 
 
Art.º 39.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Sem prejuízo da regulamentação própria das subcategorias de espaço abrangidas pela delimitação das áreas de recursos geológicos 
potenciais, o regime de utilização destes recursos obedece à legislação aplicável e não são permitidas actividades e ocupações que 
ponham em risco os recursos geológicos existentes e a sua exploração futura. 
2 — Quando permitida a sua exploração nas categorias de espaço abrangidas, aplica -se o disposto nos Artigo 33.º e Artigo 34.º” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de 
espaço abrangidas, encontrando-se dependentes do parecer da entidade tutelar. Não obstante, não se prevê que a passagem do 

gasoduto ponha em risco os recursos geológicos existentes e a sua exploração futura. 
Qualificação do solo Urbano: Solos 
Urbanizados – Espaços Urbanizados 
de Tipo V 

Art.º 42.º - Identificação 
“1 — Os Espaços Urbanizados de Tipo I, II, III, IV, V e VI caracterizam-se pelo elevado nível de infra -estruturação e concentração de 
edificações, destinando -se o solo predominantemente à construção. 
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Troço 8 
Alternativa B 

Qualificação do solo Urbano: Solos 
Urbanizados – Espaços Urbanizados 
de Tipo IV 

Espaços de Exploração Mineira: 
Áreas de Recursos Geológicos 
Potenciais 

Art.º 38.º - Identificação 
“1 — As áreas de recursos geológicos potenciais são áreas onde se verifica a existência de recursos geológicos cuja exploração é viável 
sempre que permitida na categoria de espaço abrangida. 
2 — As áreas de recursos geológicos potenciais, passíveis de exploração futura, localizam -se em Aveleda, Varge, Monte Ladeiro, Soeira, 
Vila Meã, Serra de Montesinho, Vidoedo, Santa Comba de Rossas, Parada, Meixedo, S. Pedro de Sarracenos, Salsas, Alfaião, Rebordãos, 
Milhão, Izeda, Sendas e Paçó e correspondem a massas mineirais ou depósitos minerais.” 
 
Art.º 39.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Sem prejuízo da regulamentação própria das subcategorias de espaço abrangidas pela delimitação das áreas de recursos geológicos 
potenciais, o regime de utilização destes recursos obedece à legislação aplicável e não são permitidas actividades e ocupações que 
ponham em risco os recursos geológicos existentes e a sua exploração futura. 
2 — Quando permitida a sua exploração nas categorias de espaço abrangidas, aplica -se o disposto nos Artigo 33.º e Artigo 34.º” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP e classes de 
espaço abrangidas, encontrando-se dependentes do parecer da entidade tutelar. Não obstante, não se prevê que a passagem do 

gasoduto ponha em risco os recursos geológicos existentes e a sua exploração futura. 
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Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Art.º 7.º - Regime jurídico 
“1 — Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública aplicam -se os 
respectivos regimes jurídicos em vigor. 
2 — As servidões administrativas e restrições de utilidade pública com representação na Planta de 
Condicionantes não dispensam a consulta da legislação específica, nomeadamente sobre as faixas de protecção 
e consulta de traçados mais rigorosos. 
3 — As servidões administrativas e restrições de utilidade pública resultantes das áreas florestais percorridas 
por incêndio, tal como indicadas na Planta de Condicionantes, devem obrigatoriamente ser actualizadas 
anualmente pelo Município. 
4 — Os sobreiros e as azinheiras constituem uma servidão administrativa nos termos da lei em vigor a que 
acresce, no caso de incêndio, a inibição de alteração de uso do solo por um período de 25 anos.” 

Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional: Zonas 
Declivosas – Áreas com risco de erosão 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, 
de 20 de dezembro) 

Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional: Zonas 
Ribeirinhas, Águas Interiores e Áreas de infiltração máxima 
ou de apanhamento – Leitos dos cursos de água e zonas 
ameaçadas pelas cheias 

Recursos Agrícolas e Florestais: Reserva Agrícola Nacional CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março 
(alterado pela Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional e Estradas 
Regionais - Itinerário Principal/Autoestrada (IP1/A4) 
proposto (faixa de proteção de 200 metros) 

Art.º 61.º - Identificação 
“1 — É estabelecida uma hierarquia para a rede rodoviária do Concelho que é constituída pelos seguintes 
níveis: 
a) Sistema Primário — integra as vias mais importantes da rede, tendo como funções assegurar as principais 
ligações ao exterior, servindo tráfegos de penetração e de atravessamento e, ainda, algumas ligações internas 
de maior importância e extensão, formando assim a base da estrutura viária concelhia, garantindo 
prioritariamente a função mobilidade; 
b) Sistema Secundário — as funções principais deste sistema consistem em ligar as diversas sedes de freguesia e 
os outros pólos geradores de tráfego entre si e a sede do concelho, bem como assegurar ligações alternativas de 
importância secundária ao exterior, devendo garantir, de uma forma equilibrada e variável, as funções 
mobilidade e acessibilidade; 
c) (…) 
2 — A hierarquia estabelecida no PDM define a importância relativa das vias no que diz respeito às funções e 
níveis de serviço que asseguram ao Concelho.” 
 
Art.º 62.º - Regime de protecção 
“1 — A rede rodoviária corresponde ao traçado das vias e inclui as respectivas faixas de protecção. 
2 — O regime de protecção de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor para a rede rodoviária nacional 
e regional e o estabelecido na lei ou em regulamento municipal para a rede rodoviária municipal. 
3 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais desclassificadas, após a sua efectiva entrega à jurisdição da 
Autarquia, aplica -se o regime de protecção das vias municipais. 
4 — As faixas de protecção para as vias municipais estão relacionadas com a função e o nível de serviço a 
desempenhar pela infra –estrutura rodoviária. 

Troço 7 
Alternativa A 

e B 

Infraestruturas: Estradas e Caminhos Municipais – Estradas e 
Caminhos Municipais 
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5 — As faixas de protecção, referidas no número anterior, constituem áreas não edificáveis e têm as seguintes 
dimensões: 
a) As vias incluídas no Sistema Primário têm uma faixa de protecção de 20 m; 
b) As vias incluídas no Sistema Secundário têm uma faixa de protecção de 15 m; 
c) As vias incluídas no Sistema Terciário têm uma faixa de protecção de 8 m; 
6 — Podem ser constituídas novas faixas de protecção, com vista à implementação de novas vias ou 
reconstrução e requalificação de vias existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
7 — A dimensão da faixa de protecção referida no número anterior é aplicada simetricamente em relação ao 
eixo da via. 
8 — Para os troços urbanos de vias existentes para os quais não existe regulamentação prevista em planos 
municipais aprovados, o alinhamento definido pelas edificações imediatamente contíguas, tem que ser 
respeitado, excepto em casos em que a Câmara Municipal entenda conveniente fixar novo alinhamento 
fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana.” 

Troço 8 
Alternativa A 

e B 

Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional: Zonas 
Declivosas – Áreas com risco de erosão 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, 
de 20 de dezembro) 

Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional: Zonas 
Ribeirinhas, Águas Interiores e Áreas de infiltração máxima 
ou de apanhamento – Leitos dos cursos de água e zonas 
ameaçadas pelas cheias 
Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional: Zonas 
Declivosas – Escarpas 
Recursos Ecológicos: Rede Natura 2000 – Zonas de Proteção 
Especial – II – Zona de Proteção Especial Rios Sabor e Maçãs 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho) Recursos Ecológicos: Rede Natura 2000 – Sítios de 

Importância Comunitária – 2 – Rios Sabor e Maçãs (Lista 
Nacional de Sítios 1.ª Fase) 

Recursos Agrícolas e Florestais: Reserva Agrícola Nacional CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março 
(alterado pela Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Agrícolas e Florestais: Povoamentos Florestais 
percorridos por incêndios 

Condicionado à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 
08 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 
de março). O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito 
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 
janeiro (com Declaração de Retificação n.º 20/2009, de 13 de março) 

Recursos Agrícolas e Florestais: Áreas de risco de incêndio 
elevado e muito elevado --- 
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Troço 8 
Alternativa A 

e B 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional e Estradas 
Regionais - Itinerário Principal/Autoestrada (IP1/A4) 
proposto (faixa de proteção de 200 metros) 

Art.º 61.º - Identificação 
“1 — É estabelecida uma hierarquia para a rede rodoviária do Concelho que é constituída pelos seguintes 
níveis: 
a) Sistema Primário — integra as vias mais importantes da rede, tendo como funções assegurar as principais 
ligações ao exterior, servindo tráfegos de penetração e de atravessamento e, ainda, algumas ligações internas 
de maior importância e extensão, formando assim a base da estrutura viária concelhia, garantindo 
prioritariamente a função mobilidade; 
b) Sistema Secundário — as funções principais deste sistema consistem em ligar as diversas sedes de freguesia e 
os outros pólos geradores de tráfego entre si e a sede do concelho, bem como assegurar ligações alternativas de 
importância secundária ao exterior, devendo garantir, de uma forma equilibrada e variável, as funções 
mobilidade e acessibilidade; 
c) (…) 
2 — A hierarquia estabelecida no PDM define a importância relativa das vias no que diz respeito às funções e 
níveis de serviço que asseguram ao Concelho.” 
 
Art.º 62.º - Regime de protecção 
“1 — A rede rodoviária corresponde ao traçado das vias e inclui as respectivas faixas de protecção. 
2 — O regime de protecção de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor para a rede rodoviária nacional 
e regional e o estabelecido na lei ou em regulamento municipal para a rede rodoviária municipal. 
3 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais desclassificadas, após a sua efectiva entrega à jurisdição da 
Autarquia, aplica -se o regime de protecção das vias municipais. 
4 — As faixas de protecção para as vias municipais estão relacionadas com a função e o nível de serviço a 
desempenhar pela infra –estrutura rodoviária. 
5 — As faixas de protecção, referidas no número anterior, constituem áreas não edificáveis e têm as seguintes 
dimensões: 
a) As vias incluídas no Sistema Primário têm uma faixa de protecção de 20 m; 
b) As vias incluídas no Sistema Secundário têm uma faixa de protecção de 15 m; 
c) As vias incluídas no Sistema Terciário têm uma faixa de protecção de 8 m; 
6 — Podem ser constituídas novas faixas de protecção, com vista à implementação de novas vias ou 
reconstrução e requalificação de vias existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
7 — A dimensão da faixa de protecção referida no número anterior é aplicada simetricamente em relação ao 
eixo da via. 
8 — Para os troços urbanos de vias existentes para os quais não existe regulamentação prevista em planos 
municipais aprovados, o alinhamento definido pelas edificações imediatamente contíguas, tem que ser 
respeitado, excepto em casos em que a Câmara Municipal entenda conveniente fixar novo alinhamento 
fundamentado na melhoria da rede viária ou da imagem urbana.” 

Infraestruturas: Estradas e Caminhos Municipais – Estradas e 
Caminhos Municipais 

Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional e Estradas 
Regionais - Estrada Nacional/Estrada Regional (EN/ER) 
proposta (faixa de proteção de 200 e 20 metros) 
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Troço 8 
Alternativa A 

e B 
Infraestruturas: Rede Ferroviária 

Art.º 63.º - Identificação e regime de proteção 
“1. É identificada a rede ferroviária do Concelho. 
2. As áreas de protecção e condicionantes de acesso à rede ferroviária encontram-se estabelecidas na lei e 
qualquer acção nas mesmas obriga a parecer prévio da entidade tutelar com jurisdição na matéria. 
3. Caso a rede ferroviária esteja desactivada, a entidade com competência para o efeito pode vir a permitir o 
seu aproveitamento para outros fins, desde que não inviabilize a sua eventual reactivação.” 

 Infraestruturas: Rede Elétrica – Linhas de Média e Alta 
Tensão 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no 
Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 
27 de julho; Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92, de 18 de fevereiro; Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa 
Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de 
fevereiro). 

Troço 8 
Alternativa A 

Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional: Zonas 
Ribeirinhas, Águas Interiores e Áreas de infiltração máxima 
ou de apanhamento – Áreas de máxima infiltração 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, 
de 20 de dezembro) 

Troço 8 
Alternativa B 

Recursos Ecológicos: Rede Natura 2000 – Sítios de 
Importância Comunitária – 3 – Morais (Lista Nacional de Sítios 
1.ª Fase) 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho) 

Infraestruturas: Marcos Geodésicos Segue-se o estipulado no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de março. 
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Troço / 
Alternativa Classes e categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 8 
Alternativa A 

e B 
Classificação e Qualificação do Uso do Solo 

Art.º 13.º - Classificação 
“Para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, é estabelecida a seguinte classificação: 
a) Solo rural, aquele para o qual é reconhecida vocação para o aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de 
recursos geológicos, assim como o que integra os espaços naturais de proteção ou de lazer, ou outros tipos de ocupação 
que não lhe confiram o estatuto de solo urbano; 
b) Solo urbano, aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e de edificação, nele se 
compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja programada, constituindo o seu todo o perímetro 
urbano.” 
 
Art.º 25.º - Princípios 
“1 — O solo rural visa a proteção e o aproveitamento dos recursos naturais, agrícolas, florestais e geológicos e destina -
se ao desenvolvimento das funções produtivas em função da aptidão do solo e à conservação dos ecossistemas e valores 
naturais e culturais (património arquitetónico e arqueológico) que garantam a biodiversidade e a integridade biofísica 
natural e antrópica fundamental do território, devendo a edificação no solo rural restringir -se ao indispensável. 
2 — Em função da sua aptidão e uso atual, o solo rural inclui um conjunto de categorias, assumindo, no entanto, os 
espaços agrícolas e florestais a base fundamental para o aproveitamento de um leque mais vasto de recursos e para o 
desenvolvimento das atividades complementares e compatíveis com as atividades agrícolas, pecuárias e florestais, que 
permitam a diversificação e dinamização social e económica do espaço rural. 
3 — As ações de ocupação, uso e transformação no solo rural, incluindo as práticas agrícolas e florestais, devem ter em 
conta a presença dos valores naturais e paisagísticos que interessa preservar e qualificar, com vista à manutenção do 
equilíbrio ecológico, devendo optar pela utilização de tecnologias ambientalmente sustentáveis. 
4 — Em solo rural, e nos espaços de interesse arqueológico, qualquer edificação ou modificação de solos fica 
condicionada à realização prévia de trabalhos arqueológicos, devendo procurar manter -se o uso atual do solo. O 
aparecimento de vestígios arqueológicos nestas áreas pode obrigar à realização de escavações ou sondagens 
arqueológicas, sendo o seu resultado objeto de análise e parecer vinculativo das entidades de tutela do Património 
Cultural.” 
 
Art.º 26.º - Utilizações e intervenções interditas 
“1 — São proibidas as utilizações e intervenções que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas, silvícolas ou 
geológicas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e ecológico, exceto quando aprovadas previamente pela Câmara 
Municipal ou pela respetiva tutela, nomeadamente: 
a) As mobilizações de solo com alteração do perfil do terreno e técnicas de instalação e modelos de exploração 
suscetíveis de aumentar o risco de degradação dos solos; 
b) As atividades que comprometam a qualidade da água, do solo e do ar, incluindo o vazamento de efluentes sem 
tratamento, o depósito de lixos, materiais combustíveis, inflamáveis ou poluentes, ou outros quaisquer resíduos a céu 
aberto sem tratamento prévio adequado; 
c) A destruição ou obstrução das linhas de drenagem natural e alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos 
de água. 
2 — A instalação de depósitos de sucata, de ferro -velho, de resíduos sólidos, de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos 
e de veículos fica sujeita ao licenciamento municipal, mediante a apresentação de projeto e estudo de integração na 
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Alternativa Classes e categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

envolvente, sendo obrigatoriamente respeitados os seguintes condicionamentos, salvo legislação específica em vigor: 
a) Terão de ficar situados a mais de 500 m dos perímetros urbanos; 
b) O afastamento mínimo a partir das vias de comunicação será de 50 m; 
c) Serão murados e inacessíveis pelo exterior.” 
 

A aprovação do projeto do gasoduto pela entidade competente determina a sua compatibilidade com as classes de 
espaço, considerando o exposto no Art.º 26.º - Utilizações e intervenções interditas. 

Troço 8 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do Solo Rural: Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

Art.º 35.º - Identificação 
“Os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal compreendem: 
a) Os sistemas agro silvopastoris e os usos agrícolas e silvícolas funcionalmente complementares; 
b) As áreas com uso principal silvícola, incluídas predominantemente nas Sub -Regiões Homogéneas Miranda -Mogadouro 
e Bragança, que desempenham um papel importante como suporte à silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores; 
c) As áreas do Perímetro Florestal de Avelanoso incluídas, predominantemente, na Sub  Região Homogénea Miranda 
Mogadouro do PROFNE.” 
 
Art.º 36.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Sem prejuízo da legislação em vigor, nestes espaços é permitida a: conservação, a reconstrução, a alteração e a 
ampliação de edifícios existentes; construção de nova edificação (habitação); edifícios para apoio florestal; edifícios 
para apoio às atividades agrícolas ou pecuárias; estabelecimentos industriais de fabrico, transformação e venda de 
produtos agrícolas, florestais e pecuários (não enquadráveis nos espaços industriais, e desde que autorizada a respetiva 
localização pela entidade competente); armazéns; empreendimentos turísticos e equipamentos de utilização coletiva 
(…). 
2 — São ainda permitidos a construção de obras inerentes a infraestruturas de vigilância, deteção e combate de incêndios 
florestais, infraestruturas de telecomunicações, gás, água, esgotos, energia elétrica, telecomunicações e de produção de 
energias renováveis, prospeção e exploração de recursos geológicos conforme legislação aplicável em vigor, bem como 
infraestruturas viárias e obras hidráulicas, e infraestruturas ou equipamentos de apoio a utilizações recreativas e de 
lazer sendo que, estes últimos, não tenham uma área coberta superior a 150 m². 
3 — Nas áreas com ocupação florestal e nas áreas a florestar deve ser acautelada a aplicação das Normas de Intervenção 
e Modelos de Silvicultura correspondentes à Sub -região Homogénea do PROFNE em que estes espaços se localizem.” 

 
De acordo com o estipulado no n.º 2 do Art.º 36.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras 

inerentes a infraestruturas de gás. 
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Troço 8 
Alternativa A 

e B 
Qualificação do Solo Rural: Espaços Agrícolas 

Art.º 29.º - Identificação 
“Estes espaços correspondem aos solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e destinam -se ao desenvolvimento 
das atividades agrícolas.” 
 
Art.º 30.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objetivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda da capacidade produtiva máxima do 
solo e a manutenção do seu uso agrícola ou reconversão para uso agrícola, assegurando a sua qualidade ambiental e 
paisagística. 
2 — Admite -se, ainda, nestes espaços o uso florestal complementar com a plantação de espécies folhosas autóctones e 
outras, adequadas à correta utilização de solos de elevada qualidade agrícola. 
3 — Sem prejuízo da legislação em vigor, nestes espaços é permitida: a conservação, a reconstrução, a alteração e a 
ampliação de edifícios existentes; construção de nova edificação (habitação); edifícios para apoio às atividades agrícolas, 
pastoris, agropastoris e alojamento para animais; estabelecimentos industriais de fabrico, transformação e venda de 
produtos agrícolas, florestais e pecuários (não enquadráveis nos espaços industriais, e desde que autorizada a respetiva 
localização pela entidade competente); armazéns; empreendimentos turísticos e equipamentos de utilização coletiva (…) 
4 — Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras 
condicionantes, bem como da legislação em vigor, nestes espaços é permitida a implantação de infraestruturas, 
designadamente de telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia elétrica, telecomunicações e de produção 
de energias renováveis, bem como de infraestruturas viárias e obras hidráulicas. 
5 — São ainda permitidos a construção de obras inerentes a infraestruturas de vigilância, deteção e combate de incêndios 
florestais, prospeção e exploração de recursos geológicos conforme legislação aplicável em vigor, e infraestruturas ou 
equipamentos de apoio a utilizações recreativas e de lazer sendo que, estes últimos, não tenham uma área de 
implantação superior a 150 m².” 

 
De acordo com o estipulado no n.º 4 do Art.º 30.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras 

inerentes a infraestruturas de gás, embora devam ser consideradas as interdições, restrições e condicionamentos 
constantes na legislação em vigor relativamente à RAN. 
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Troço 9 
Alternativa A 

e B 

Qualificação do Solo Rural: Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

Art.º 35.º - Identificação 
“Os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal compreendem: 
a) Os sistemas agro silvopastoris e os usos agrícolas e silvícolas funcionalmente complementares; 
b) As áreas com uso principal silvícola, incluídas predominantemente nas Sub -Regiões Homogéneas Miranda -Mogadouro 
e Bragança, que desempenham um papel importante como suporte à silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores; 
c) As áreas do Perímetro Florestal de Avelanoso incluídas, predominantemente, na Sub  Região Homogénea Miranda 
Mogadouro do PROFNE.” 
 
Art.º 36.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Sem prejuízo da legislação em vigor, nestes espaços é permitida a: conservação, a reconstrução, a alteração e a 
ampliação de edifícios existentes; construção de nova edificação (habitação); edifícios para apoio florestal; edifícios 
para apoio às atividades agrícolas ou pecuárias; estabelecimentos industriais de fabrico, transformação e venda de 
produtos agrícolas, florestais e pecuários (não enquadráveis nos espaços industriais, e desde que autorizada a respetiva 
localização pela entidade competente); armazéns; empreendimentos turísticos e equipamentos de utilização coletiva 
(…). 
2 — São ainda permitidos a construção de obras inerentes a infraestruturas de vigilância, deteção e combate de incêndios 
florestais, infraestruturas de telecomunicações, gás, água, esgotos, energia elétrica, telecomunicações e de produção de 
energias renováveis, prospeção e exploração de recursos geológicos conforme legislação aplicável em vigor, bem como 
infraestruturas viárias e obras hidráulicas, e infraestruturas ou equipamentos de apoio a utilizações recreativas e de 
lazer sendo que, estes últimos, não tenham uma área coberta superior a 150 m². 
3 — Nas áreas com ocupação florestal e nas áreas a florestar deve ser acautelada a aplicação das Normas de Intervenção 
e Modelos de Silvicultura correspondentes à Sub -região Homogénea do PROFNE em que estes espaços se localizem.” 

 
De acordo com o estipulado no n.º 2 do Art.º 36.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras 

inerentes a infraestruturas de gás. 
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Troço 9 
Alternativa A 

e B 
Qualificação do Solo Rural: Espaços Agrícolas 

Art.º 29.º - Identificação 
“Estes espaços correspondem aos solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e destinam -se ao desenvolvimento 
das atividades agrícolas.” 
 
Art.º 30.º - Ocupações e utilizações 
“1 — Constituem objetivos específicos de ordenamento destes espaços a salvaguarda da capacidade produtiva máxima do 
solo e a manutenção do seu uso agrícola ou reconversão para uso agrícola, assegurando a sua qualidade ambiental e 
paisagística. 
2 — Admite -se, ainda, nestes espaços o uso florestal complementar com a plantação de espécies folhosas autóctones e 
outras, adequadas à correta utilização de solos de elevada qualidade agrícola. 
3 — Sem prejuízo da legislação em vigor, nestes espaços é permitida: a conservação, a reconstrução, a alteração e a 
ampliação de edifícios existentes; construção de nova edificação (habitação); edifícios para apoio às atividades agrícolas, 
pastoris, agropastoris e alojamento para animais; estabelecimentos industriais de fabrico, transformação e venda de 
produtos agrícolas, florestais e pecuários (não enquadráveis nos espaços industriais, e desde que autorizada a respetiva 
localização pela entidade competente); armazéns; empreendimentos turísticos e equipamentos de utilização coletiva (…) 
4 — Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras 
condicionantes, bem como da legislação em vigor, nestes espaços é permitida a implantação de infraestruturas, 
designadamente de telecomunicações, de gás, de água, de esgotos, de energia elétrica, telecomunicações e de produção 
de energias renováveis, bem como de infraestruturas viárias e obras hidráulicas. 
5 — São ainda permitidos a construção de obras inerentes a infraestruturas de vigilância, deteção e combate de incêndios 
florestais, prospeção e exploração de recursos geológicos conforme legislação aplicável em vigor, e infraestruturas ou 
equipamentos de apoio a utilizações recreativas e de lazer sendo que, estes últimos, não tenham uma área de 
implantação superior a 150 m².” 

 
De acordo com o estipulado no n.º 4 do Art.º 30.º, nesta classe de espaço é permitida a construção de obras 

inerentes a infraestruturas de gás, embora devam ser consideradas as interdições, restrições e condicionamentos 
constantes na legislação em vigor relativamente à RAN. 
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Troço 9 
Alternativa A 

e B 
Qualificação do Solo Rural: Espaços Naturais 

Art.º 38.º - Identificação, usos e regime 
“1 — Integram os espaços naturais as áreas de maior sensibilidade ecológica como áreas de ocorrência de habitats e de 
espécies da fauna e flora protegidos, cuja utilização dominante não é agrícola. 
2 — Nos espaços naturais são interditos os seguintes atos: 
a) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação 
ribeirinha, exceto quando esses trabalhos corresponderem a ações de consolidação e limpeza das margens no âmbito da 
proteção civil ou da sua valorização ambiental; 
b) Práticas de agricultura que recorram a fertilizantes suscetíveis de contaminar a qualidade da água nos cursos 
próximos. 
3 — Nestes espaços a edificabilidade tem caráter de exceção e restringe -se aos seguintes casos e condições: 
a) Obras de conservação, de alteração e de ampliação de edifícios preexistentes, desde que o acréscimo de área não seja 
superior a 30 % da área de construção existente, nem a área de construção total resultante após a intervenção seja 
superior a 250 m²; 
b) Obras de construção e de ampliação destinadas a instalações de aproveitamento turístico, recreativo ou de lazer em 
que a área de construção total dos edifícios não exceda 250 m²; 
c) Equipamentos de cariz ambiental em edificação ligeira, com um máximo de 100m2 de área; d) Infraestruturas viárias; 
e) Infraestrutura de instalações de vigilância, deteção e combate de incêndios florestais; 
f) Infraestruturas de telecomunicações, gás, água, esgotos, energia elétrica, telecomunicações e de produção de energias 
renováveis.” 

 
De acordo com o estipulado na alínea f) do n.º 3 do Art.º 38.º, nesta classe de espaço é permitida, com caráter de 

exceção, a construção de obras inerentes a infraestruturas de gás. 
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Troço 9 
Alternativa A 

e B 

Áreas de Salvaguarda: Estrutura Ecológica 
Municipal: Estrutura Ecológica Municipal 

Art.º 73.º 
“1 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, nas áreas da estrutura ecológica 
municipal aplica -se o regime das categorias de espaço definidas no Regulamento. 
2 — Nas áreas da estrutura ecológica municipal devem ser desenvolvidas as seguintes ações: 
a) Preservação dos seguintes elementos da paisagem: 
i) Estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola nomeadamente eiras, poços, tanques, noras, moinhos, pombais, 
muros de pedra; 
ii) Sebes de compartimentação da paisagem; 
iii) Preservação da galeria ripícola dos cursos de água, que em caso de degradação deve ser recuperada, com elenco 
florístico autóctone. 
b) Cumprimento do Código das Boas Práticas Agrícolas na atividade agrícola para a proteção da água contra a poluição 
por nitratos de origem agrícola; 
c) Nas zonas de vale, que integram os leitos dos cursos de água, desenvolver a galeria ripícola de modo a dotá -la de 
vegetação capaz de funcionar como “corredor” de vida silvestre para refúgio da fauna e proteção contra a erosão; 
d) Nas zonas de relevo mais acentuado, desenvolver as práticas agrícolas e ou florestais, nomeadamente o revestimento 
vegetal com espécies arbóreo -arbustivas da paisagem natural ou cultural da região, que contribuam para a proteção do 
solo e da água; 
e) Manter as manchas de vegetação natural de matos, matas e povoamentos florestais, que constituem reservas 
florísticas de elevada diversidade e que podem constituir vetores de dispersão e colonização; 
f) Preservar maciços rochosos e habitats rupícolas associados.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor relativamente às CSARUP 

e classes de espaço abrangidas. 



   

 Página 152 de 175    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

Troço / 
Alternativa Classes e categorias de Espaços Artigos de referência no Regulamento do PDM relativamente ao projeto 

Troço 9 
Alternativa A 

e B 

Áreas de Salvaguarda a Valores Culturais: 
Património Cultural Classificado – Património 
Arqueológico – Sítio Arqueológico Indeterminado – 
área de proteção de 50 m 

Art.º 76.º - Identificação e regime geral 
“1 — Os Valores Culturais são constituídos pelo conjunto de áreas, locais e bens imóveis, identificados pelo Plano e que, 
pelas suas características, se assumem como valores de reconhecido interesse histórico, arquitetónico, arqueológico, 
artístico, científico, técnico ou social. 
2 — Os Valores Culturais, no concelho de Vimioso, são constituídos por: 
a) Imóveis classificados; 
b) Património arqueológico; 
c) Património arquitetónico. 
3 — Os Valores Culturais encontram -se representados e numerados na Planta de Ordenamento e no Anexo II deste 
Regulamento. 
4 — Todos os imóveis que venham a ser objeto de classificação, após a entrada em vigor do presente Plano, passam a 
integrar automaticamente a Planta de Condicionantes, constituindo deste modo servidão administrativa eficaz.” 
 
Art.º 78.º - Património arqueológico — regime específico 
“1 — Constituem Património Arqueológico todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução humana da área 
abrangida pelo PDM, cuja preservação e estudo permitam traçar a história deste espaço e a vida dos que o ocuparam e a 
sua relação com o ambiente, sendo a sua principal fonte de informação constituída por escavações, prospeções, 
descobertas ou outros métodos de pesquisa relacionados com o ser humano e o ambiente que o rodeia. 
2 — O Património Arqueológico integra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, 
sítios valorizados, bens imóveis e monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto. 
3 — Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos termos da lei, o princípio da conservação pelo registo 
científico. 
4 — Nos espaços assinalados como Património Arqueológico na Planta de Ordenamento, todos os projetos de 
licenciamento ou autorização de operações urbanísticas, entre as quais se incluem a remodelação das redes elétrica, 
telefónica, de gás, de abastecimento de água e drenagem de águas residuais ou pluviais que impliquem qualquer impacto 
a nível do subsolo deverão ser condicionadas a parecer da entidade que tutela o património arqueológico. 
5 — A realização de trabalhos arqueológicos é obrigatoriamente dirigida por, pelo menos, um arqueólogo e carece de 
autorização prévia da entidade competente, quer em obras públicas, quer em obras promovidas por particulares. 
6 — As obras só são licenciadas pela Câmara Municipal após aprovação do respetivo relatório de trabalhos arqueológicos 
pelos respetivos organismos tutelares da administração central (entidade competente), cujos pareceres emitidos têm 
carácter vinculativo. 
7 — Sempre que na área abrangida pelo PDM forem colocados a descoberto elementos arquitetónicos ou quaisquer outros 
achados arqueológicos, tal facto, nos termos da lei, tem que ser comunicado à Câmara Municipal e aos respetivos 
organismos tutelares da administração central (entidade competente), a fim de procederem conforme a legislação 
aplicável, sendo que se tal situação se verificar no decurso da obra, tal tarefa fica a cargo do responsável pela direção 
técnica da mesma, devendo proceder à imediata suspensão dos trabalhos.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela e 

da Câmara Municipal. 
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Troço 9 
Alternativa A 

e B 

Limite de Áreas Potenciais de Recursos Geológicos 

Art.º 75.º - Áreas potenciais de exploração de recursos geológicos 
“1 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, nas áreas potenciais de exploração de 
recursos geológicos aplica -se o regime das categorias de espaço definidas no Regulamento. 
2 — As áreas potenciais de recursos geológicos permitem o desenvolvimento de trabalhos a aprofundar o conhecimento e 
valorização dos recursos geológicos, nos termos da legislação em vigor e desde que autorizados pela tutela. 
3 — Nestas áreas potenciais incluídas em solo rural não são permitidas intervenções que, pela sua natureza e dimensão, 
comprometam o aproveitamento e exploração dos recursos geológicos.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor 

relativamente às CSARUP e classes de espaço abrangidas, encontrando-se dependentes do parecer da 
entidade tutelar. 

Rede Viária: Rede Rodoviária Principal – Estrada 
Regional 

Art.º 16.º - Espaços canais 
“Correspondem às áreas afetas às infraestruturas ou corredores de desenvolvimento linear, integrando -se em solo rural 
ou em solo urbano, em função da classificação do solo que atravessam, tal como se encontram identificadas na planta de 
ordenamento.” 
 
Art.º 69.º - Identificação 
“1 — O Plano considera como espaços canais as infraestruturas lineares correspondentes à rede rodoviária e as áreas 
técnicas contíguas. 
2 — O licenciamento dos postos de abastecimento de combustível, que constituem áreas técnicas adjacentes aos espaços 
canais, ainda que não integrados nestes, processa -se em conformidade com a lei aplicável.” 
 
Art.º 70.º - Identificação, hierarquia institucional e hierarquia funcional 
“1 — A rede rodoviária é constituída pela Rede Rodoviária Nacional e pela Rede Municipal. 
2 — A Rede Rodoviária Nacional integra as vias incluídas no Plano Rodoviário Nacional (PRN), designadamente os troços 
da EN218 e da EN317, que integram a Rede Rodoviária Complementar, e os troços da ER218 e da ER219 que integram as 
estradas regionais. 
3 — No que concerne à hierarquia institucional e jurisdição, a rede viária integra as seguintes vias: 
a) Rede do PRN e estradas regionais (jurisdição da Estradas de Portugal, S. A., adiante designada EP, SA): 
i) EN218 — de Carção até ao limite do concelho de Miranda do Douro, com exceção do troço entre os Pks 56,850 
(intersecção com a ER219) ao 58,620 (intersecção com a EM546); 
ii) EN 317 — desde o limite do concelho de Bragança até Carção (intersecção com a ER218/EN317); 
iii) ER218 — desde o limite do concelho até Carção (intersecção com a EN 218/EN317); 
iv) ER219 — de Vimioso (intersecção com a EN218) até ao limite do concelho de Mogadouro. 
b) Rede Municipal (jurisdição do Município de Vimioso): 
i) Estradas municipais; 
ii) Caminhos municipais. 
4 — No que concerne à hierarquia funcional a rede rodoviária corresponde ao traçado das vias e inclui as respetivas 
faixas de proteção, sendo estabelecida uma hierarquia que é constituída pelos seguintes níveis: 
a) Rede Rodoviária Principal — integra as vias mais importantes da rede, nomeadamente as vias incluídas no Plano 
Rodoviário Nacional e 

Rede Viária: Rede Rodoviária Principal – Estrada 
Municipal 

Rede Viária: Rede Rodoviária Distribuidora – 
Caminho Municipal 
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Estradas Regionais, e algumas vias previstas; 
b) Rede Rodoviária Distribuidora — integra as vias de articulação da rede principal com os principais aglomerados, sedes 
de freguesia, desempenhando a função de mobilidade e acessibilidade, e algumas vias previstas; 
c) Rede Rodoviária Local — integra as vias menos importantes de distribuição local, desempenhando fundamentalmente a 
função de acessibilidade. 
5 — A hierarquia estabelecida no PDM define a importância relativa das vias no que diz respeito às funções e níveis de 
serviço que asseguram o Concelho.” 
 
Art.º 71.º Regime de proteção 
“1 — O regime de proteção de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor para a Rede Rodoviária Nacional 
(definida no PRN) e estradas regionais e o estabelecido na lei ou em regulamento municipal para a rede rodoviária 
municipal. 
2 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais desclassificadas, após a sua efetiva entrega à jurisdição da Autarquia, 
aplica -se o regime de proteção das vias municipais. 
3 — As faixas de proteção para as vias municipais estão relacionadas com a função e o nível de serviço a desempenhar 
pela infraestrutura rodoviária, e definem -se no número seguinte. 
4 — As faixas de proteção ‘non aedificandi’ para as vias existentes, à exceção da rede rodoviária nacional (definida no 
PRN) e estradas regionais definidas pela legislação em vigor, têm as seguintes dimensões para um e outro lado do eixo da 
via: 
a) Rede Rodoviária Principal — 20 m; 
b) Rede Rodoviária Distribuidora — 10 m; 
c) Rede Rodoviária Local — 10 m. 
5 — As dimensões das faixas de proteção referidas no número anterior são aplicadas simetricamente em relação ao eixo 
da via. 
6 — As faixas de proteção definidas no presente artigo não se aplicam no interior do Perímetros Urbanos definidos na 
Planta de Ordenamento. 
7 — É permitida a edificação de muros e vedações nas faixas de proteção definidas no n.º 4 com uma distância mínima de 
3 metros à plataforma da estrada e nunca a menos de 1 metro da zona da estrada. 
8 — Sem prejuízo do disposto na lei, no caso de construções existentes admite-se a hipótese de manutenção da 
implantação existente na zona adjacente à estrada, podendo em caso de manifesto impedimento de visibilidade a 
Autarquia impor o recuo para os limites atrás definidos. 
9 — No caso de colmatações de espaços com alinhamentos preexistentes respeitar -se -á o alinhamento existente. 
10 — Podem ser constituídas novas faixas de proteção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução de vias 
existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
11 — Para os troços urbanos de vias existentes para os quais não existe regulamentação prevista em Planos Municipais 
aprovados, o alinhamento definido pelas edificações imediatamente contíguas, tem de ser respeitado, exceto em casos 
em que o Município entenda fixar novo alinhamento. 
12 — Qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na Rede Rodoviária Nacional (RRN), Estradas Regionais e 
lanços desclassificados sob jurisdição da EP, SA deve ser objeto de estudo específico e pormenorizada justificação, 
devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente 
submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito. 
13 — Qualquer intervenção urbanística na zona de servidão e de respeito das vias sob jurisdição da EP, SA (acessos, 
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vedações, ampliação/ modificação/construção de edificações, etc.), deverá ser submetida à prévia apreciação da 
entidade competente (EP, SA).” 

 
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes 
do cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com 

as Autarquias no caso das vias municipais. 

Troço 9 
Alternativa A 

Áreas de Salvaguarda a Valores Culturais: 
Património Cultural Classificado – Património 
Arqueológico – Sítio Arqueológico Romano/Idade 
Média – área de proteção de 50 m 

Art.º 78.º - Património arqueológico — regime específico 
“1 — Constituem Património Arqueológico todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução humana da área 
abrangida pelo PDM, cuja preservação e estudo permitam traçar a história deste espaço e a vida dos que o ocuparam e a 
sua relação com o ambiente, sendo a sua principal fonte de informação constituída por escavações, prospeções, 
descobertas ou outros métodos de pesquisa relacionados com o ser humano e o ambiente que o rodeia. 
2 — O Património Arqueológico integra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, 
sítios valorizados, bens imóveis e monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto. 
3 — Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos termos da lei, o princípio da conservação pelo registo 
científico. 
4 — Nos espaços assinalados como Património Arqueológico na Planta de Ordenamento, todos os projetos de 
licenciamento ou autorização de operações urbanísticas, entre as quais se incluem a remodelação das redes elétrica, 
telefónica, de gás, de abastecimento de água e drenagem de águas residuais ou pluviais que impliquem qualquer impacto 
a nível do subsolo deverão ser condicionadas a parecer da entidade que tutela o património arqueológico. 
5 — A realização de trabalhos arqueológicos é obrigatoriamente dirigida por, pelo menos, um arqueólogo e carece de 
autorização prévia da entidade competente, quer em obras públicas, quer em obras promovidas por particulares. 
6 — As obras só são licenciadas pela Câmara Municipal após aprovação do respetivo relatório de trabalhos arqueológicos 
pelos respetivos organismos tutelares da administração central (entidade competente), cujos pareceres emitidos têm 
carácter vinculativo. 
7 — Sempre que na área abrangida pelo PDM forem colocados a descoberto elementos arquitetónicos ou quaisquer outros 
achados arqueológicos, tal facto, nos termos da lei, tem que ser comunicado à Câmara Municipal e aos respetivos 
organismos tutelares da administração central (entidade competente), a fim de procederem conforme a legislação 
aplicável, sendo que se tal situação se verificar no decurso da obra, tal tarefa fica a cargo do responsável pela direção 
técnica da mesma, devendo proceder à imediata suspensão dos trabalhos.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor e ao parecer da Tutela e 

da Câmara Municipal. 

Rede Viária: Rede Rodoviária Principal – Rede 
Principal Prevista (novo traçado) 

Art.º 71.º Regime de proteção 
“1 — (…) 
10 — Podem ser constituídas novas faixas de proteção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução de vias 
existentes que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
11 — (…)” 

 
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes 
do cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com 

as Autarquias no caso das vias municipais. 
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Troço 9 
Alternativa B 

Áreas de Salvaguarda a Valores Culturais: 
Património Cultural Classificado – Património 
Arqueológico – Sítio Arqueológico Medieval – área 
de proteção de 50 m 

Art.º 78.º - Património arqueológico — regime específico 
“1 — Constituem Património Arqueológico todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução humana da área 
abrangida pelo PDM, cuja preservação e estudo permitam traçar a história deste espaço e a vida dos que o ocuparam e a 
sua relação com o ambiente, sendo a sua principal fonte de informação constituída por escavações, prospeções, 
descobertas ou outros métodos de pesquisa relacionados com o ser humano e o ambiente que o rodeia. 
2 — O Património Arqueológico integra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, 
sítios valorizados, bens imóveis e monumentos de outra natureza, bem como o respetivo contexto. 
3 — Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos termos da lei, o princípio da conservação pelo registo 
científico. 
4 — Nos espaços assinalados como Património Arqueológico na Planta de Ordenamento, todos os projetos de 
licenciamento ou autorização de operações urbanísticas, entre as quais se incluem a remodelação das redes elétrica, 
telefónica, de gás, de abastecimento de água e drenagem de águas residuais ou pluviais que impliquem qualquer impacto 
a nível do subsolo deverão ser condicionadas a parecer da entidade que tutela o património arqueológico. 
5 — A realização de trabalhos arqueológicos é obrigatoriamente dirigida por, pelo menos, um arqueólogo e carece de 
autorização prévia da entidade competente, quer em obras públicas, quer em obras promovidas por particulares. 
6 — As obras só são licenciadas pela Câmara Municipal após aprovação do respetivo relatório de trabalhos arqueológicos 
pelos respetivos organismos tutelares da administração central (entidade competente), cujos pareceres emitidos têm 
carácter vinculativo. 
7 — Sempre que na área abrangida pelo PDM forem colocados a descoberto elementos arquitetónicos ou quaisquer outros 
achados arqueológicos, tal facto, nos termos da lei, tem que ser comunicado à Câmara Municipal e aos respetivos 
organismos tutelares da administração central (entidade competente), a fim de procederem conforme a legislação 
aplicável, sendo que se tal situação se verificar no decurso da obra, tal tarefa fica a cargo do responsável pela direção 
técnica da mesma, devendo proceder à imediata suspensão dos trabalhos.” 

 
Aplicam-se as interdições, restrições e condicionamentos constantes na legislação em vigor e ao parecer 

da Tutela e da Câmara Municipal. 
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Troço 8 
Alternativa A 

e B 

Servidões Administrativas e Restrições 
de Utilidade Pública 

Art.º 8.º - Regime 
“1 — As áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública regem -se, no que diz respeito ao uso, 
ocupação e transformação do solo, pelas disposições expressas no presente regulamento para a categoria de espaço em que se 
encontram, condicionadas ao respetivo regime legal vigente da servidão ou restrição de utilidade pública. 
2 — As servidões administrativas e restrições de utilidade pública com representação na Planta de Condicionantes não dispensam a 
consulta da legislação específica. 
3 — As áreas percorridos por incêndio e as áreas com perigosidade de incêndio florestal das classes alta e muito alta são identificados 
na Planta de Condicionantes (Carta das Áreas Percorridas por Incêndios nos últimos 10 anos e Carta de Risco de Incêndio Florestal — 
Classes de Perigosidade Alta e Muito Alta), devendo a Câmara Municipal proceder à sua atualização em concordância com as 
alterações da informação de base produzida pela Câmara Municipal e validada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I. P. (adiante designado ICNF, I. P.), sendo a edificabilidade nestas áreas condicionada ao estabelecido na lei e no presente 
regulamento: 
a) A identificação das áreas florestais percorridas por incêndios constante na planta de condicionantes deve ser objeto de atualização 
anual, a concretizar pela Câmara Municipal nos termos da lei, de acordo com a delimitação cartográfica validada pelo ICNF, I. P.; 
b) A identificação das áreas com perigosidade de incêndio das classes alta e muito alta constante da Planta de Condicionantes 
obedecem à dinâmica de atualização ou revisão da cartografia de risco de incêndio florestal (componente perigosidade) do Plano 
Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (adiante designado PMDFCI) de Vimioso. 
4 — A condicionante áreas percorridas por incêndio, conforme legislação em vigor, só é aplicável a áreas de povoamento florestal. 
5 — Os sobreiros e as azinheiras constituem uma servidão administrativa nos termos da legislação em vigor, a que acresce, no caso de 
incêndio, a inibição de alteração do uso do solo por período definido na legislação em vigor. 
6 — Em todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) deverá ser respeitada a zona de proteção dos 
marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio, e assegurado que as 
infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação. 
7 — No concelho de Vimioso encontra -se concessionada uma Área em Recuperação de Minas e uma Área de concessão de Águas 
Minerais Naturais, cujas servidões administrativas e restrições de utilidade pública, se regem pela legislação aplicável. 
8 — Nos casos em que se venham a verificar conflitos de áreas sujeitas a servidões administrativas e restrições de utilidade pública 
com usos incompatíveis na Planta de Ordenamento, prevalecem as condicionantes determinadas por essas servidões ou restrições.” 

Recursos Ecológicos e Naturais: 
Reserva Ecológica Nacional (REN) 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) 
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Recursos Ecológicos e Naturais: Rede 
Natura 2000 - PTZPE0037 

Art.º 74.º - Valores naturais e Rede Natura 2000 
“1 — A área integrada na Rede Natura 2000, identificada na Planta de Condicionantes, abrange a área do Sítio/Zona de Proteção 
Especial (adiante designada ZPE) denominados Sítio Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021), Sítio Minas de Santo Adrião (PTCON0042), e ZPE 
Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037), de acordo com a lista aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 
Agosto, Resolução de Conselho de Ministros n.º 76/00, de 5 de Julho, e Decreto –Lei n.º 384 -B/99, de 23 de Setembro, 
respetivamente. 
2 — As orientações de gestão para estes Sítio/ZPE são dirigidas prioritariamente para: 
a) Manutenção das atividades agropecuárias em sistema extensivo, promovendo e viabilizando economicamente estas atividades; 
b) Ordenamento e gestão florestal, estabelecendo medidas de proteção dos carvalhais e das florestas de sobreiro e azinho; 
c) Conservação das comunidades rupícolas e sub -rupícolas associadas aos afloramentos rochosos bem como dos ecossistemas 
ribeirinhos; 
d) Estabelecimento de medidas de proteção aos locais de criação e hibernação de morcegos; 
e) Conservação das aves que utilizam os habitats rupícolas para nidificação e para um conjunto de passeriformes para os quais esta 
área é fundamental para a sua conservação em território nacional, através da aplicação de medidas que garantam a ausência de 
perturbação das zonas rupícolas e dos habitats de nidificação e alimentação destas espécies; 
f) Conservação das aves rupícolas e estepárias através da manutenção de um conjunto de atividades agropecuárias tradicionais, 
nomeadamente a cerealicultura, e a criação de gado em regime extensivo (exemplo: silvopastorícia em montados e lameiros). 
3 — No território do Sítio/ZPE pertencentes ao concelho ocorrem as espécies e habitats definidas no Anexo III do presente 
regulamento (constantes dos anexos AI, AII, AIII, BI, BII, BIV e D do diploma que transpõe para o direito interno as diretivas 
comunitárias aves e habitats), conforme referido no Relatório de integração do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (sempre que, nas 
diferentes categorias de solo rural, se verifique a presença de valores naturais, devem ser aplicadas as respetivas orientações de 
gestão da Rede Natura 2000). 
4 — De modo a manter, e promover, o estado de conservação favorável dos valores naturais de interesse comunitário, são interditas, 
nas áreas integradas na Rede Natura 2000 as seguintes ações, atividades ou projetos: 
a) A deposição de resíduos líquidos e sólidos, de inertes e de materiais de qualquer natureza, o lançamento de efluentes sem 
tratamento prévio e adequado, de acordo com as normas em vigor, à exceção de infraestruturas básicas públicas; 
b) A instalação de indústrias poluentes; 
c) A exploração de recursos geológicos, fora das áreas de exploração consolidadas e das áreas potenciais de exploração de recursos 
geológicas, descritas na Planta de ordenamento; 
d) Nas áreas alvo de recuperação paisagística e ambiental não é possível promover projetos, ações ou atividades que produzam novos 
impactes negativos. 
5 — De modo a manter e promover o estado de conservação favorável dos valores naturais de interesse comunitário, são 
condicionadas a parecer do ICNF,I. P., nas áreas integradas na Rede Natura 2000 as seguintes ações, atividades ou projetos: 
a) Agricultura, silvicultura e aquicultura: 
i) Projetos de emparcelamento rural com ou sem infraestruturas para regadio; 
ii) Reconversão de terras não cultivadas há mais de 5 anos para agricultura intensiva; 
iii) Projetos de desenvolvimento agrícola que incluam infraestruturação de rega e drenagem; 
iv) Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição de espécies preexistentes, em áreas isoladas ou contínuas, com 
espécies de rápido crescimento e desflorestação destinada à conversão para outro tipo de utilização das terras, bem como as 
florestações para recuperação do coberto vegetal; 
v) Instalações de pecuária intensiva; 

Recursos Ecológicos e Naturais: Rede 
Natura 2000 – PTCON0021/PTCON0042 
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vi) Instalações de piscicultura intensiva; 
vii) Plantação/expansão/reconversão de olival, pomares e vinha. 
b) Indústria: 
i) Todas 
c) Projetos e Infraestruturas: 
i) Projetos de loteamento, parques industriais e plataformas logísticas; 
ii) Operações de loteamento urbano, incluindo a construção de conjunto comercial e de parques de estacionamento (>1ha); 
iii) Construção de vias férreas e instalações de transbordo intermodal e de terminais intermodais; 
iv) Construção de aeroportos e aeródromos; 
v) Construção de estradas; 
vi) Construção de vias navegáveis, obras de canalização e regularização de cursos de água; 
vii) Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazena -la de forma permanente; 
viii) Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou análogas de tipo específico, utilizadas 
exclusiva ou principalmente para transporte de passageiros; 
ix) Construção de aquedutos, adutoras, redes de abastecimento de água e redes de saneamento; 
x) Sistemas de captação e realimentação artificial de águas subterrâneas. 
d) Outros projetos: 
i) Pistas de corridas e de treinos para veículos a motor; 
ii) Estações de tratamento de Águas Residuais (ETAR); 
iii) Locais para depósito de lamas; 
e) Turismo: 
i) Estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos e hotéis rurais, bem como 
projetos associados; 
ii) Parques de campismo e de caravanismo; 
iii) Parques temáticos; 
iv) Campos de golfe; 
v) Espaços e/ou infraestruturas destinadas ao recreio, lazer e atividades desportivas; 
vi) A prática de atividades motorizadas organizadas e competições desportivas fora dos perímetros urbanos; 
vii) Ancoradouros e praias fluviais.” 

Troço 8 
Alternativa A 

e B 

Recursos Hídricos: Leitos dos Cursos de 
água (REN) Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), 

na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007 Recursos Hídricos: Outras Linhas de 
Água 
Recursos Agrícolas e Florestais: 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela Portaria n.º 
162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Agrícolas e Florestais: Áreas 
Florestais percorridas por Incêndios 

Condicionado à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 08 de agosto, pelo 
Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março). O Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (com Declaração de Retificação n.º 20/2009, de 13 de março) 
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Troço 9 
Alternativa A 

e B 

Recursos Ecológicos e Naturais: 
Reserva Ecológica Nacional (REN) 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro) 

Recursos Hídricos: Leitos dos Cursos de 
água (REN) Sujeito ao regime do DPH em vigor (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), 

na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, no Decreto-Lei n.º 226-A/2007 Recursos Hídricos: Outras Linhas de 
Água 
Recursos Agrícolas e Florestais: 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

CSARUP condicionada ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela Portaria n.º 
162/2011, de 18 de abril) 

Recursos Agrícolas e Florestais: 
Regime Florestal - Perímetro Florestal 
de Avelanoso 

A servidão relativa ao Regime Florestal foi instituída por Decreto a 24 de dezembro de 1991 

Recursos Agrícolas e Florestais: Áreas 
Florestais percorridas por Incêndios 

Condicionado à legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 08 de agosto, pelo 
Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março). O Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (com Declaração de Retificação n.º 20/2009, de 13 de março) 

Recursos Ecológicos e Naturais: Rede 
Natura 2000 - PTZPE0037 

Art.º 74.º - Valores naturais e Rede Natura 2000 
“1 — A área integrada na Rede Natura 2000, identificada na Planta de Condicionantes, abrange a área do Sítio/Zona de Proteção 
Especial (adiante designada ZPE) denominados Sítio Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021), Sítio Minas de Santo Adrião (PTCON0042), e ZPE 
Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037), de acordo com a lista aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 
Agosto, Resolução de Conselho de Ministros n.º 76/00, de 5 de Julho, e Decreto –Lei n.º 384 -B/99, de 23 de Setembro, 
respetivamente. 
2 — As orientações de gestão para estes Sítio/ZPE são dirigidas prioritariamente para: 
a) Manutenção das atividades agropecuárias em sistema extensivo, promovendo e viabilizando economicamente estas atividades; 
b) Ordenamento e gestão florestal, estabelecendo medidas de proteção dos carvalhais e das florestas de sobreiro e azinho; 
c) Conservação das comunidades rupícolas e sub -rupícolas associadas aos afloramentos rochosos bem como dos ecossistemas 
ribeirinhos; 
d) Estabelecimento de medidas de proteção aos locais de criação e hibernação de morcegos; 
e) Conservação das aves que utilizam os habitats rupícolas para nidificação e para um conjunto de passeriformes para os quais esta 
área é fundamental para a sua conservação em território nacional, através da aplicação de medidas que garantam a ausência de 
perturbação das zonas rupícolas e dos habitats de nidificação e alimentação destas espécies; 
f) Conservação das aves rupícolas e estepárias através da manutenção de um conjunto de atividades agropecuárias tradicionais, 
nomeadamente a cerealicultura, e a criação de gado em regime extensivo (exemplo: silvopastorícia em montados e lameiros). 
3 — No território do Sítio/ZPE pertencentes ao concelho ocorrem as espécies e habitats definidas no Anexo III do presente 
regulamento (constantes dos anexos AI, AII, AIII, BI, BII, BIV e D do diploma que transpõe para o direito interno as diretivas 
comunitárias aves e habitats), conforme referido no Relatório de integração do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (sempre que, nas 
diferentes categorias de solo rural, se verifique a presença de valores naturais, devem ser aplicadas as respetivas orientações de 
gestão da Rede Natura 2000). 
4 — De modo a manter, e promover, o estado de conservação favorável dos valores naturais de interesse comunitário, são interditas, 
nas áreas integradas na Rede Natura 2000 as seguintes ações, atividades ou projetos: 
a) A deposição de resíduos líquidos e sólidos, de inertes e de materiais de qualquer natureza, o lançamento de efluentes sem 
tratamento prévio e adequado, de acordo com as normas em vigor, à exceção de infraestruturas básicas públicas; 

Recursos Ecológicos e Naturais: Rede 
Natura 2000 – PTCON0021/PTCON0042 
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b) A instalação de indústrias poluentes; 
c) A exploração de recursos geológicos, fora das áreas de exploração consolidadas e das áreas potenciais de exploração de recursos 
geológicas, descritas na Planta de ordenamento; 
d) Nas áreas alvo de recuperação paisagística e ambiental não é possível promover projetos, ações ou atividades que produzam novos 
impactes negativos. 
5 — De modo a manter e promover o estado de conservação favorável dos valores naturais de interesse comunitário, são 
condicionadas a parecer do ICNF,I. P., nas áreas integradas na Rede Natura 2000 as seguintes ações, atividades ou projetos: 
a) Agricultura, silvicultura e aquicultura: 
i) Projetos de emparcelamento rural com ou sem infraestruturas para regadio; 
ii) Reconversão de terras não cultivadas há mais de 5 anos para agricultura intensiva; 
iii) Projetos de desenvolvimento agrícola que incluam infraestruturação de rega e drenagem; 
iv) Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição de espécies preexistentes, em áreas isoladas ou contínuas, com 
espécies de rápido crescimento e desflorestação destinada à conversão para outro tipo de utilização das terras, bem como as 
florestações para recuperação do coberto vegetal; 
v) Instalações de pecuária intensiva; 
vi) Instalações de piscicultura intensiva; 
vii) Plantação/expansão/reconversão de olival, pomares e vinha. 
b) Indústria: 
i) Todas 
c) Projetos e Infraestruturas: 
i) Projetos de loteamento, parques industriais e plataformas logísticas; 
ii) Operações de loteamento urbano, incluindo a construção de conjunto comercial e de parques de estacionamento (>1ha); 
iii) Construção de vias férreas e instalações de transbordo intermodal e de terminais intermodais; 
iv) Construção de aeroportos e aeródromos; 
v) Construção de estradas; 
vi) Construção de vias navegáveis, obras de canalização e regularização de cursos de água; 
vii) Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazena -la de forma permanente; 
viii) Linhas de elétrico, linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas ou análogas de tipo específico, utilizadas 
exclusiva ou principalmente para transporte de passageiros; 
ix) Construção de aquedutos, adutoras, redes de abastecimento de água e redes de saneamento; 
x) Sistemas de captação e realimentação artificial de águas subterrâneas. 
d) Outros projetos: 
i) Pistas de corridas e de treinos para veículos a motor; 
ii) Estações de tratamento de Águas Residuais (ETAR); 
iii) Locais para depósito de lamas; 
e) Turismo: 
i) Estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos e hotéis rurais, bem como 
projetos associados; 
ii) Parques de campismo e de caravanismo; 
iii) Parques temáticos; 
iv) Campos de golfe; 
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v) Espaços e/ou infraestruturas destinadas ao recreio, lazer e atividades desportivas; 
vi) A prática de atividades motorizadas organizadas e competições desportivas fora dos perímetros urbanos; 
vii) Ancoradouros e praias fluviais.” 

Troço 9 
Alternativa A 

e B 

Rede Viária: Rede Rodoviária Principal 
– Estrada Regional 

Art.º 16.º - Espaços canais 
“Correspondem às áreas afetas às infraestruturas ou corredores de desenvolvimento linear, integrando -se em solo rural ou em solo 
urbano, em função da classificação do solo que atravessam, tal como se encontram identificadas na planta de ordenamento.” 
 
Art.º 71.º Regime de proteção 
“1 — O regime de proteção de cada via é o estabelecido pela legislação em vigor para a Rede Rodoviária Nacional (definida no PRN) e 
estradas regionais e o estabelecido na lei ou em regulamento municipal para a rede rodoviária municipal. 
2 — Nos troços pertencentes às Estradas Nacionais desclassificadas, após a sua efetiva entrega à jurisdição da Autarquia, aplica -se o 
regime de proteção das vias municipais. 
3 — As faixas de proteção para as vias municipais estão relacionadas com a função e o nível de serviço a desempenhar pela 
infraestrutura rodoviária, e definem -se no número seguinte. 
4 — As faixas de proteção ‘non aedificandi’ para as vias existentes, à exceção da rede rodoviária nacional (definida no PRN) e 
estradas regionais definidas pela legislação em vigor, têm as seguintes dimensões para um e outro lado do eixo da via: 
a) Rede Rodoviária Principal — 20 m; 
b) Rede Rodoviária Distribuidora — 10 m; 
c) Rede Rodoviária Local — 10 m. 
5 — As dimensões das faixas de proteção referidas no número anterior são aplicadas simetricamente em relação ao eixo da via. 
6 — As faixas de proteção definidas no presente artigo não se aplicam no interior do Perímetros Urbanos definidos na Planta de 
Ordenamento. 
7 — É permitida a edificação de muros e vedações nas faixas de proteção definidas no n.º 4 com uma distância mínima de 3 metros à 
plataforma da estrada e nunca a menos de 1 metro da zona da estrada. 
8 — Sem prejuízo do disposto na lei, no caso de construções existentes admite-se a hipótese de manutenção da implantação existente 
na zona adjacente à estrada, podendo em caso de manifesto impedimento de visibilidade a Autarquia impor o recuo para os limites 
atrás definidos. 
9 — No caso de colmatações de espaços com alinhamentos preexistentes respeitar -se -á o alinhamento existente. 
10 — Podem ser constituídas novas faixas de proteção, com vista à implementação de novas vias ou reconstrução de vias existentes 
que visem a melhoria do sistema viário municipal. 
11 — Para os troços urbanos de vias existentes para os quais não existe regulamentação prevista em Planos Municipais aprovados, o 
alinhamento definido pelas edificações imediatamente contíguas, tem de ser respeitado, exceto em casos em que o Município 
entenda fixar novo alinhamento. 
12 — Qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na Rede Rodoviária Nacional (RRN), Estradas Regionais e lanços 
desclassificados sob jurisdição da EP, SA deve ser objeto de estudo específico e pormenorizada justificação, devendo os respetivos 
projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das 
entidades competentes para o efeito. 
13 — Qualquer intervenção urbanística na zona de servidão e de respeito das vias sob jurisdição da EP, SA (acessos, vedações, 
ampliação/ modificação/construção de edificações, etc.), deverá ser submetida à prévia apreciação da entidade competente (EP, 
SA).” 

Rede Viária: Rede Rodoviária Principal 
– Estrada Municipal 

Rede Viária: Rede Rodoviária 
Distribuidora – Caminho Municipal 
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Troço 9 
Alternativa A 

e B 

Infraestruturas: Rede Elétrica de 
Média Tensão 

Condicionadas ao abrigo da legislação em vigor na matéria (Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-
Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho; Regulamento de Segurança de 
Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro; Regulamento de Segurança de 
Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro e 
Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro 

Troço 9 
Alternativa B Infraestruturas: Vértices Geodésicos Segue-se o estipulado no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de março. 
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ANEXO 3.4 – QUANTIFICAÇÕES DE ORDENAMENTO, RAN E REN 
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• Ordenamento 

Quadro 1 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Celorico da Beira, por Troço e Traçado Alternativo 

Troços Traçado 

Celorico da Beira 
Solo Rural 

Espaços Agrícolas (RAN) Espaços Agrícolas Espaços Florestais Espaço Natural 2 
Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (m2) 

Troço 1 
A 0,85 1,69 3,08 6,16 1,20 2,40 0,69 1,38 
B 0,48 0,96 3,21 6,42 0,33 0,67 2,44 4,88 

Quadro 2 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Trancoso, por Troço e Traçado Alternativo 

Troços Traçado 

Trancoso 
Espaços Não Urbano Espaços Florestais 

Espaços Agrícolas de 
Produção 

Uso ou Aptidão 
Agrícola Produção Uso Silvo-Pastoril Proteção Especial Espaços de Uso 

Múltiplo 
Extensão 

(km) 
Área 
(ha) 

Extensão 
(km) 

Área 
(ha) 

Extensão 
(km) Área (ha) Extensão 

(km) 
Área 
(ha) 

Extensão 
(km) 

Área 
(ha) 

Extensão 
(km) 

Área 
(ha) 

Troço 1 
A 1,24 2,48 6,48 12,95 6,02 12,04 2,18 4,35 0,23 0,46 2,55 5,11 
B 1,37 2,75 4,15 8,30 6,17 12,34 3,56 7,13 0,28 0,56 2,80 5,59 

Troço 2 
A 0,25 0,50 0,16 0,32 0 0 0 0 0,11 0,21 0,003 0,0060 
B 0,21 0,42 0,29 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quadro 3 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Mêda, por Troço e Traçado Alternativo 

Troços Traçado 

Mêda 
Espaços 

Urbanizáveis Espaços Agrícolas Espaços de 
Vegetação Natural Espaços Florestais Região Demarcada 

do Douro 
Extensão 

(km) Área (ha) Extensão 
(km) 

Área 
(ha) 

Extensão 
(km) Área (ha) Extensão 

(km) 
Área 
(ha) 

Extensão 
(km) 

Área 
(ha) 

Troço 2 
A 0 0 4,56 9,13 3,06 6,11 0 0 0 0 
B 0 0 3,40 6,80 4,42 8,84 0 0 0 0 

Troço 3 
A 0 0 0,84 1,68 15,11 30,22 0 0 11,45 22,92 
B 0,05 0,09 7,11 14,22 6,31 12,62 0,84 1,67 7,80 15,60 
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Quadro 4 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Vila Nova de Foz Côa, por Troço e Traçado Alternativo 

Troços Traçado 

Vila Nova de Foz Côa 

Via Navegável do 
Douro 

Solo Rural Espaços Agrícolas e Florestais 

Espaços Naturais Espaços destinados 
a Equipamento Espaços Agrícolas Espaços Florestais 

de Conservação 
Espaços de Uso Múltiplo 

Agrícola e Florestal 
Extensão 

(km) 
Área 
(ha) 

Extensão 
(km) 

Área 
(ha) 

Extensão 
(km) Área (ha) Extensão 

(km) 
Área 
(ha) 

Extensão 
(km) 

Área 
(ha) 

Extensão 
(km) Área (ha) 

Troço 3 
A 0 0 0 0 0 0 0,45 0,90 0 0 0,08 0,15 
B 0 0 0 0 0 0 1,38 2,75 0 0 1,53 3,07 

Troço 4 
A 0 0 0 0 0 0 7,71 15,43 0 0 2,60 5,21 
B 0 0 0 0 0,17 0,34 7,73 15,47 0,03 0,06 2,86 5,71 

Troço 5 A=B 0,02 0,03 0,08 0,16 0 0 1,42 2,83 0 0 6,93 13,87 

Quadro 5 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Torre de Moncorvo, por Troço e Traçado Alternativo 

Tr
oç

os
 

Tr
aç

ad
o 

Torre de Moncorvo 

Solo Rural Solo Urbano - Solo 
urbanizado Áreas de Salvaguarda 

Espaços Agrícolas 
de Produção 

Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal Espaços Naturais Espaços Residenciais Corredor 

Ecológico 
Perímetro de Proteção 

Património Cultural 
Extensão 

(km) 
Área 
(ha) 

Extensão 
(km) Área (ha) Extensão 

(km) Área (ha) Extensão 
(km) Área (ha) Extensão 

(km) 
Área 
(ha) 

Extensão 
(km) Área (ha) 

Troço 
5 B 0 0 0,49 0,97 0,11 0,22 0,09 0,18 0 0 0 0 

Troço 
6 

A 8,61 17,21 0,50 1,00 0 0 0 0 3,35 6,71 0,10 0,19 
B 3,25 6,50 3,79 7,57 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quadro 6 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Alfândega da Fé, por Troço e Traçado Alternativo 

Troços Traçado 

Alfândega da Fé 
Estrutura Ecológica Municipal Salvaguardas - Património Cultural 

Solo Rural - Espaços Agrícolas 
EEM as Áreas de RAN e REN Zona Geral de Proteção 

Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) 
Troço 6 A 0,56 1,12 0,56 1,12 0,56 1,12 
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Quadro 7 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Vila Flor, por Troço e Traçado Alternativo 

Troços Traçado 

Vila Flor 
Espaços Agrícolas Espaços Florestais Espaços Culturais e Naturais 

Espaços (RAN) Outros Espaços 
Agrícolas Projetos Florestais Núcleos Florestais 

Espaços Naturais de 
Utilização Múltipla 

Áreas de Proteção 
ao Património 

Extensão 
(km) Área (ha) Extensão 

(km) Área (ha) Extensão 
(km) Área (ha) Extensão 

(km) Área (ha) Extensão 
(km) Área (ha) Extensão 

(km) 
Área 
(ha) 

Troço 6 
A 3,27 6,53 9,51 19,02 0 0 0 0 4,90 9,80 0,45 8,98 
B 0,72 1,44 4,08 8,16 0,7 1,40 0,76 1,52 13,55 27,10 0 0 

Quadro 8 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Mirandela, por Troço e Traçado Alternativo 

Troços Traçado 

Mirandela 
Qualificação do Solo Rural 

Espaços Agrícolas Espaços Florestais de Conservação 
Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) 

Troço 6 
A 3,031 6,06 3,84 7,68 
B 2,401 4,80 5,62 11,24 

Troço 7 
A 0,108 0,22 0,35 6,90 
B 0,345 0,69 0,74 14,76 

Quadro 9 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Macedo de Cavaleiros, por Troço e Traçado Alternativo (1/2) 

Troços Traçado 

Macedo de Cavaleiros 
Qualificação do Solo Rural 

Espaços Agrícolas de 
Produção 

Espaços de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal 

Espaços Florestais de 
Proteção Espaços Naturais 

Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) 

Troço 
6 

A 0 0 0,18 0,36 0,53 1,07 0 0 

B 0 0 0 0 0,40 0,80 0 0 

Troço 
7 

A 0,60 1,19 1,90 37,94 1,09 2,18 0,92 1,85 
B 1,67 3,34 1,98 39,57 1,52 3,05 0,39 0,78 
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Quadro 10 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Macedo de Cavaleiros, por Troço e Traçado Alternativo (2/2) 

Tr
oç

os
 

Tr
aç

ad
o 

Macedo de Cavaleiros 
Solos Urbanizáveis - Espaços Residenciais 

Estrutura Ecológica 
Municipal 

UOPG - Planos em Vigor 
Espaços para Atividades 

Económicas 
Perímetros 

Urbanos 
Espaços Verdes Proteção e 

Enquadramento UOPG U7 UOPG U8 

Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) 
Troço 

6 
A 0 0 0 0 0 0 0,54 1,07 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Troço 
7 

A 0,66 1,33 0,74 1,49 0,08 0,16 10,41 20,83 0 0 0,79 1,58 
B 0,18 0,35 0,10 0,19 0 0 8,84 17,68 0,22 0,44 0 0 

Quadro 11 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Bragança, por Troço e Traçado Alternativo 

Tr
oç

os
 

Tr
aç

ad
o 

Bragança 

Plano em Vigor Qualificação do Solo Rural Espaços Agro-Silvo-Pastoris Espaços de Exploração 
Mineira Espaços Naturais 

Plano de Ord. Da Albufeira 
do Azibo Espaços Agrícolas Espaços Tipo II Espaços Florestais de 

Conservação e Proteção 
Recursos Geológicos 

Potenciais 
Espaços Naturais Tipo I 

Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) 
Troço 

6 
A 0,05 0,10 0 0 0,44 0,88 0,08 0,16 0 0 0,07 0,13 
B 0,05 0,10 0 0 0,38 0,75 0,08 0,16 0 0 0,07 0,13 

Troço 
7 

A 2,75 5,51 0,96 1,93 17,41 34,82 3,43 6,86 0,21 0,43 0,78 1,56 
B 3,96 7,92 1,21 2,43 17,36 34,72 2,61 5,22 1,32 2,65 0,51 1,02 

Quadro 12 – Tipologia dos espaços ocupados no concelho de Vimioso, por Troço e Traçado Alternativo 

Tr
oç

os
 

Tr
aç

ad
o Vimioso 

Qualificação do Solo Rural 
Espaços Agrícolas Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Espaços Naturais 

Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) Extensão (km) Área (ha) 
Troço 

8 
A 0 0 2,40 4,81 0 0 
B 0 0 2,45 4,89 0 0 

Troço 
9 

A 5,58 11,16 6,32 12,64 0,14 0,28 
B 5,69 11,38 5,62 11,24 0,50 1,00 
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• Reserva Agrícola Nacional 

Quadro 13 – Afetação de solos de RAN pelos traçados em estudo 

Troços Traçado 
RAN Aproveitamento Hidroagrícola 

Área (ha) Percentagem do 
troço (%) Área (ha) Percentagem do 

troço (%) 

Troço 1 
A 5,51 11,2 0 0 
B 3,52 7,1 0 0 

Troço 2 
A 7,03 42,7 0 0 
B 5,34 32,1 0 0 

Troço 3 
A 2,57 7,8 0 0 
B 11,59 33,6 0 0 

Troço 4 
A 15,03 74,3 0 0 
B 15,60 73,0 0 0 

Troço 5 A+B 1,90 10,3 0 0 

Troço 6 
A 30,61 44,1 32,47 46,7 
B 7,22 10,3 0 0 

Troço 7 
A 5,05 10,8 0 0 
B 4,43 8,8 0 0 

Troço 8 
A 2,71 5,4 0 0 
B 4,77 9,9 0 0 

Troço 9 
A 11,21 47,2 0 0 
B 11,46 49,1 0 0 
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• Reserva Ecológica Nacional 

Quadro 14 – Áreas de REN ocupadas pelos traçados 

Tr
oç

os
 

Tr
aç

ad
o 

Cabeceiras de linhas 
de água 

Áreas de máxima 
infiltração 

Áreas com risco de 
erosão 

Zonas ameaçadas pelas 
cheias 

Albufeiras e uma 
faixa de proteção Escarpas Linhas de Água 

Área 
(ha) 

Percentagem 
do troço (%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
do troço (%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
do troço (%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
do troço (%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
do troço (%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
do troço (%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
do troço (%) 

Troço 1 
A 3,48 7,1 3,00 6,1 1,33 2,7 2,33 4,7 0 0 0 0 0,36 0,7 

B 3,38 6,8 4,13 8,3 3,37 6,8 3,50 7,0 0 0 0 0 0,32 0,6 

Troço 2 
A 0,74 4,5 0 0 0 0 2,60 15,8 0 0 0 0 0,04 0,2 

B 0 0 0 0 0 0 7,49 45,0 0 0 0 0 0,04 0,2 

Troço 3 
A 6,46 19,6 0,12 0,4 8,93 27,1 3,60 10,9 0 0 3,66 11,1 0,08 0,2 

B 2,75 8,0 7,33 21,3 2,58 7,5 1,20 3,5 0 0 0 0 0,24 0,7 

Troço 4 
A 6,68 33,0 0 0 2,24 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

B 2,94 13,8 0 0 2,31 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Troço 5 A=B 1,83 9,9 0,11 0,6 4,56 24,6 0,16 0,9 0,59 3,2 0 0 0 0,0 

Troço 6 
A 5,43 7,8 27,29 39,3 13,3 19,1 13,03 18,7 0 0 0 0 1,4 2,0 

B 4,61 6,6 1,00 1,4 23,39 33,2 0 0,0 0 0 0 0 0,92 1,3 

Troço 7 
A 13,43 28,8 0 0 4,80 10,3 0,45 1,0 0 0 0 0 0,56 1,2 

B 10,25 20,4 0 0 6,43 12,8 0 0 0 0 0 0 0,36 0,7 

Troço 8 
A 0 0 0,70 1,4 5,52 11,0 0,73 1,5 0 0 0,10 0,2 0,52 1,0 

B 0 0 0 0 5,82 12,1 0,10 0,2 0 0 0,06 0,1 0,6 1,2 

Troço 9 
A 0,70 2,9 0 0 2,54 10,7 0 0 0 0 0 0 0,12 0,5 

B 0 0 0 0 1,69 7,2 0 0 0 0 0 0 0,08 0,3 
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ANEXO 3.5 – QUADRO SÍNTESE DE OUTRAS CONDICIONANTES REFORMULADO 
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Quadro 1 – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

presentes na área de estudo do projeto  

Categoria Subcategoria Condicionante/Servidão/Restrição 

Recursos Naturais 

Recursos Hídricos 

Domínio Público Hídrico; Albufeiras de Águas 
Públicas; Zonas protegidas dos RH (de acordo com 
Lei da Água), nomeadamente: as zonas designadas 

por normativo próprio para a captação de água 
destinada ao consumo humano ou a proteção de 
espécies aquáticas de interesse económico; as 

massas de água designadas como águas de 
recreio, incluindo zonas designadas como zonas 

balneares; as zonas sensíveis em termos de 
nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as 

zonas designadas como zonas sensíveis; as zonas 
designadas para a proteção de habitats e da fauna 

e da flora selvagens e a conservação das aves 
selvagens em que a manutenção ou o 

melhoramento do estado da água seja um dos 
fatores importantes para a sua conservação, 
incluindo os sítios relevantes da rede Natura 

2000; as zonas de infiltração máxima 

Recursos Geológicos 

Recursos Minerais e Hidrominerais: Concessões 
Mineiras; Pedidos de Concessão Mineira; Pedidos 

de Prospeção e Pesquisa; Pedreiras; Áreas em 
Recuperação ou a Recuperar; Jazigos de Urânio; 

Águas de Nascente e Águas Minerais Naturais 

Recursos Agrícolas e Florestais  

Reserva Agrícola Nacional (RAN); Obras de 
Aproveitamento Hidroagrícola; Sobreiro e 

Azinheira; Oliveiras; Regime Florestal; 
Povoamentos Florestais percorridos por incêndios 

Recursos Ecológicos 
Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Rede Natura 2000 
Património Cultural --- Bens culturais imóveis 

Infraestruturas 

Abastecimento de Água e 
Drenagem das águas residuais Condutas de abastecimento e de saneamento 

Gasodutos  --- 
Rede Elétrica Linhas de Muito Alta Tensão da REN, S.A. 

Rede viária (Rodo e Ferroviária) --- 
Marcos Geodésicos Vértices geodésicos 

 
 


